
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Κωδ. Αναφοράς 5474 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο 
 
ΘΕΜΑ: Επισκευή κλιµατιστικής µονάδας (HIROSS HIMOD S12UA) στο κεντρικό Server Room της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.»   
 
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση 
15100801/08.10.2015 του ∆ιευθυντή Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Ε.Ο.Α.Ε., την προµήθεια  του θέµατος, 
προϋπολογισµού 1.800€, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία 
προµηθειών της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε».  
Για την επιλογή του Προµηθευτή θα διενεργηθεί διαγωνισµός σύµφωνα µε την λειτουργική διαδικασία 610 
άρθρο 6β, µετά από δηµοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης - Προκήρυξης - ∆ιακήρυξης υποβολής προσφοράς 
στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (www.egnatia.eu). Σχετικό Α∆Α Ανάληψης Υποχρέωσης: 
ΩΘ2Φ46Ψ8ΟΝ-53Ξ 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι φάκελοι οικονοµικής προσφοράς υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
προσφέροντες, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο 
χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι την Παρασκευή, 23 
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.µ. 
Η αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικής προσφοράς θα γίνει από την Επιτροπή Προµήθειας, σε δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, την Παρασκευή, 23 
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.30 π.µ., στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», στο ισόγειο του κτιρίου 
Μποτζώρλος, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρµης. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σφραγισµένος φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο Υπόδειγµα στο 
αντίστοιχο Παράρτηµα της πρόσκλησης. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τα στοιχεία του 
∆ιαγωνιζόµενου, υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόµιµο 
εκπρόσωπο σε περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα 
µέλη της (νοµίµως εκπροσωπούµενα), είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο και να φέρει σφραγίδα της 
εταιρίας. 
Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί, χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν 
είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται. 
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες.  
Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψιν σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.  
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω, η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν στην 
υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρίας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση των φακέλων οικονοµικής 
προσφοράς, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Μετά τη λήξη του σταδίου του ελέγχου η Επιτροπή Προµήθειας, 
ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές και προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών.  
Κατόπιν η Επιτροπή τις µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τους 
όρους της παρούσας και κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά µειοδοσίας.  
Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο Πρακτικό µε την κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά 
µειοδοσίας και θα προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον Υποψήφιο που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. 
Μετά την ολοκλήρωσή του Πρακτικού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-
mail) όλους τους διαγωνιζόµενους για τη διάθεση του Πρακτικού και το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων.  
Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης οικονοµικών προσφορών, µπορεί να διενεργηθεί κλήρωση από την 
Αναθέτουσα Αρχή µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν πρόσκλησης των υποψηφίων που 
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Κωδ. Αναφοράς 5474 

ΑΝΑΘΕΣΗ 
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης του αρµοδίου οργάνου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
περί ανάθεσης της προµήθειας.  Η απόφαση ανάθεσης θα συνταχθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση και θα 
αποσταλεί στο µειοδότη για την έναρξη της προµήθειας. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  
Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε τιµολογίου. Η πληρωµή του 
Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές µονάδος της οικονοµικής του προσφοράς, η οποία περιέχει το εύλογο τίµηµα 
της προµήθειας. Ο Προµηθευτής εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού 
Κώδικα, την οικονοµική του προσφορά, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για 
την εκτέλεση της ανατιθέµενης προµήθειας.  
Η τιµολόγηση θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών, µε τιµολόγιο που θα καταθέσει ο 
προµηθευτής στην εταιρία (Εγνατία Οδός Α.Ε.) και η πληρωµή του τιµολογίου θα γίνει σε διάστηµα δύο (2) 
µηνών, µετά την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο όργανο για την επίβλεψη της προµήθειας 
και έκδοση επιταγής ηµέρας ή κατάθεση σε λογαριασµό Τραπέζης του.  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.800€ + Φ.Π.Α. 23% 
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η επισκευή αφορά την κλιµατιστική µονάδα HIROSS HIMOD S12UA µε σειριακό αριθµό (S/Ν: 4949210001), η 
οποία βρίσκεται εγκατεστηµένη στο κεντρικό Server Room, των Κεντρικών γραφείων της εταιρίας στην Θέρµη 
Θεσσαλονίκης, στην οποία έχει διαπιστωθεί, µετά από τεχνικό έλεγχο, βλάβη στον συµπιεστή της µονάδας. Οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να ελέγξουν το αντικείµενο της προµήθειας πριν την υποβολή της προσφοράς 
τους, µετά από συνεννόηση µε τον κ. Μ. Ζεγλίνα, Τµηµατάρχης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστηµάτων, Τηλ. 
2310470377, mzeglin@egnatia.gr. 
 
Το συνολικό κόστος της επισκευής, αφορά το σύνολο των ανταλλακτικών – αναλωσίµων καθώς και των 
εργασιών που απαιτούνται για να επανέλθει η µονάδα HIROSS HIMOD S12UA, σε λειτουργική κατάσταση. 
 
Αναλυτική κατάσταση εργασιών: 
 

1. Αποξήλωση - αντικατάσταση συµπιεστή ZR48-K3Ε-F τύπου Scroll 
2. ∆ηµιουργία κενού στην µονάδα 
3. ∆οκιµή πίεσης στην µονάδα 
4. Πλήρωση µε ψυκτικό υγρό της µονάδας (FREON) 
5. Λειτουργικός έλεγχος µε µετρήσεις στον συµπιεστή 
6. Γενικός έλεγχος λειτουργίας – παραµετροποίηση της µονάδας µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
7. Απόσυρση του παλαιού – προβληµατικού συµπιεστή 

 
Σηµείωση: Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. 
 
Αναλυτική λίστα ανταλλακτικών – αναλώσιµων κατ’ εκτίµηση : 
 

1. Συµπιεστής (compressor) ZR48-K3Ε-F τύπου Scroll   1 Τεµάχιο 
2. Ψυκτικό (FREON) R407     14 Kgr  
3. Άζωτο         4 m3 
4. Μονώσεις 

 
Όλα τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα.  
  
 
 
 
 
  

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
∆ιευθυντής Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Επισκευή κλιµατιστικής µονάδας (HIROSS HIMOD S12UA) στο κεντρικό Server 

Room της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ΚΩ∆. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5474 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………..…….....……................. 

……………………………………………………………..……………………………..……..…….................… 

µε έδρα τ……………………………οδός …………….………..………………………. αριθµ…..................... 

Τ.Κ. ………………Τηλ. …………………….Fax……………………E-mail……………..............................… 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
 
Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προµήθειας της επικεφαλίδας, 
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονοµική Προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και αναλαµβάνω την εκτέλεση 
της προµήθειας : 
 

Περιγραφη αντικειµένου προµήθειας Καθαρή Αξία 
άνευ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
αξία σε 

(€) 

1. Αποξήλωση - αντικατάσταση συµπιεστή ZR48-K3Ε-F τύπου Scroll 
2. ∆ηµιουργία κενού στην µονάδα 
3. ∆οκιµή πίεσης στην µονάδα 
4. Πλήρωση µε ψυκτικό υγρό της µονάδας (FREON) 
5. Λειτουργικός έλεγχος µε µετρήσεις στον συµπιεστή 
6. Γενικός έλεγχος λειτουργίας – παραµετροποίηση της µονάδας µετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών 
7. Απόσυρση του παλαιού – προβληµατικού συµπιεστή 
8.  Συµπιεστής (compressor) ZR48-K3 Ε-F τύπου Scroll   1 Τεµάχιο 
9.  Ψυκτικό (FREON) R407                                                       14 Kgr  
10. Άζωτο                                                                           4 m3 
11. Μονώσεις 

 

      

 
(Καθαρή Αξία Ολογράφως)................................................................................................................................ 
 
(Συνολική Αξία Ολογράφως).............................................................................................................................. 
 
 

 
 
 
 

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) , .......................................... 
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙ∆Α:____________________ 
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