
  

    
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ      
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                     Θεσσαλονίκη, 04/12/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200 
Fax : 2310 475935-6  
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ 

    ΜΕΣΟ». Κωδικός αναφοράς 5556. 
  
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση 
17042102-1 µε Α∆Α ΩΤΡ646Ψ8ΟΝ-664 του ∆ιευθυντή Ανάπτυξης Συστηµάτων & Τεχνολογιών, 
της Ε.Ο.Α.Ε., την προµήθεια  του θέµατος προϋπολογισµού 1.000,00€, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α..  
Για την επιλογή του αναδόχου θα υποβληθούν προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016 (Απευθείας Ανάθεση), µετά από δηµοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» (www.egnatia.eu ή 
www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2313) στην οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άµεση 
και δωρεάν πρόσβαση. Σχετικό Α∆Α Ανάληψης Υποχρέωσης 6Μ∆Ε46Ψ8ΟΝ-Π8Ψ µε Κωδ. 
Εγγρ. 17112106 και  Αριθµ. Πρωτ. Ε01/1254/21.11.2017. Το αντίστοιχο CPV της παρούσας 
προµήθειας  είναι το εξής:  

1. 72120000-2 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα αποκατάστασης βλαβών υλικού 
πληροφορικής. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα βάσει της χαµηλότερης τιµής 
για το σύνολο των υπηρεσιών. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι οικονοµικής προσφοράς υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
συµµετέχοντες, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (6ο χλµ. 
Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 
11 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 12:00 µ.µ. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονοµικής 
Προσφοράς θα γίνει την ∆ευτέρα 11 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 12.30 µ.µ. στα γραφεία της 
εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». 
 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα στο 
αντίστοιχο Παράρτηµα της Πρόσκλησης που ακολουθεί. 

• Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο σύµφωνα µε το συνηµµένο 
υπόδειγµα στο αντίστοιχο Παράρτηµα της Πρόσκλησης ή κάποιο παρόµοιο, το οποίο θα 
αναγράφει τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα. 

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 όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως µη κανονικές 
ή απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ». 

 



  

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται σε 30 ηµέρες από την έκδοση της 
Απόφασης Ανάθεσης έως και την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του θέµατος και θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το Τεχνικό Αντικείµενο (Παράρτηµα Ι) της παρούσας. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Μετά το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Συστηµάτων & 
Τεχνολογιών, και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά βάσει της τιµής, εκδίδεται η απόφαση 
κατακύρωσης από την ανωτέρω αρµόδια ∆ιεύθυνση και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
(e-mail) προς όλους τους συµµετέχοντες πλην του προσωρινού  αναδόχου. 
 
ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η ανάθεση της προµήθειας ολοκληρώνεται µε την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης από το αρµόδιο 
όργανο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και κοινοποιείται στον ανάδοχο προκειµένου να ξεκινήσει η 
προµήθεια. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η τιµολόγηση και η πληρωµή θα γίνει εξ΄ολοκλήρου µετά 
την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας προµήθειας. Για την πληρωµή θα 
κατατεθούν πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, όπου από τις κείµενες 
διατάξεις απαιτούνται. 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε-Ελέγχθηκε 
 
 
 
 

Μελποµένη Τσάγκου 
Τµηµατάρχης Εκτέλεσης Προµηθειών 

Εγκρίθηκε 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
∆ιευθυντής  

Ανάπτυξης Συστηµάτων & Τεχνολογιών 
 

 
 
 
           
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Τεχνικό Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών ανάκτησης δεδοµένων από 
αποθηκευτικό µέσο 

 
 
Ανάκτηση δεδοµένων από σκληρό δίσκο µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευαστής: Western Digital  

• Μοντέλο: WDC WD800JD-75JNC0  

• Χωρητικότητα: 80GB 

Επιπλέον  

1. Ο προµηθευτής της υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο/διάταξη εξαιρετικής καθαρότητας (Clean Room/Box) για την αποσυναρµολόγηση 
και επιδιόρθωση των ευαίσθητων επιφανειών των σκληρών δίσκων (αποθηκευτικές 
διατάξεις). 

2. Τα ποσοστά επιτυχίας να ξεπερνούν το 80% των περιπτώσεων που έχει αντιµετωπίσει 
µέχρι σήµερα. 

3. ∆ιαθέτει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9001/2008 ή 
µεταγενέστερο. 

4. ∆ιαθέτει σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζονται κατά 
ISO 27001/2005 ή µεταγενέστερο. 

5. Να διαθέτει τις ανάλογες διαδικασίες και µηχανισµούς σύµφωνα µε τα #4 και #3 
σχετικά µε το χρόνο διατήρησης των ανακτηθέντων δεδοµένων καθώς και την σχετική 
δέσµευση εµπιστευτικότητας και µη αποκάλυψης αυτών. 

 

Για την αντιγραφή των ανακτηθέντων δεδοµένων η ΕΟΑΕ δεν θα παρέχει δικό της 
σκληρό δίσκο.  Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα δεδοµένα σε δίσκο αντίστοιχο σε 
χαρακτηριστικά και χωρητικότητα ή και µεγαλύτερο σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του.  

 
 

 
 
 
 

  
Γεώργιος Σίµος 

Προϊστάµενος Τµήµατος  
∆ιαχείρισης Έργων Πληροφορικής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (Συνολικού προϋπολογισµού 1.000,00€) 
Της επιχείρησης............................................................................................................, 
έδρα ............................................................................................................................. 
Οδός ................................................................................................αριθµ. .................., 
τηλ. .............................. 
Fax …………………………………………., 
email…………………………………………........................................ 

 

 
 

 

A/A Περιγραφή Υπηρεσίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Αριθµητικώς) 
 

1. 
 

Υπηρεσία ανάκτησης δεδοµένων 
από αποθηκευτικό µέσο   

 

Σηµείωση: 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως). 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
 
 

Θεσσαλονίκη ............................... 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

     Σφραγίδα - Υπογραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

       Ο/Η  Όνοµα   
Προσφέροντος ή νόµιµου ή  
νοµικού εκπροσώπου  : 

 Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):  
 

δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί 
υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις(3), τα ακόλουθα: 

Α. ∆ιαθέτουµε, και κατά την ηµέρα του διαγωνισµού βρίσκονται σε ισχύ τα παρακάτω έγγραφα - δικαιολογητικά:    

1. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 ή µεταγενέστερο 

2. Πιστοποιητικό ISO 27001/2005 ή µεταγενέστερο 

B.  ∆ιαθέτουµε:  

1. τις ανάλογες διαδικασίες και µηχανισµούς σύµφωνα µε τα #1 και #2 της παραγράφου Α της παρούσας Υπεύθυνης 
∆ήλωσης, σχετικά µε το χρόνο διατήρησης των ανακτηθέντων δεδοµένων καθώς και την σχετική δέσµευση εµπιστευτικότητας 
και µη αποκάλυψης αυτών. 

2. ειδικά διαµορφωµένο χώρο/διάταξη εξαιρετικής καθαρότητας (Clean Room/Box) για την αποσυναρµολόγηση και 
επιδιόρθωση των ευαίσθητων επιφανειών των σκληρών δίσκων (αποθηκευτικές διατάξεις). 

3. ποσοστά επιτυχίας, στην παροχή υπηρεσιών αντίστοιχων µε το θέµα της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία ανέρχονται σε 
ποσοστό µεγαλύτερο του 80%. 

 

Ηµεροµηνία:   
 
      

   Ο/Η ∆ηλών/ούσα 
                            

 
                                                                                                                                (Υπογραφή)  

 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

 

 


