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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΡΑΒ∆ΩΤΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΑ». Κωδικός αναφοράς 5593. 
  
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση 
17092901-1 µε Α∆Α 6ΦΖ546Ψ8ΟΝ-8ΧΘ του Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης Έργων, 
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού & Οικονοµικών της Ε.Ο.Α.Ε., την προµήθεια  του θέµατος 
προϋπολογισµού 1.750,00€, 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 6Ψ1Γ46Ψ8ΟΝ-∆3Ω µε Κωδ. 
Εγγρ. 17112105 και  Αριθµ. Πρωτ. Ε01/1253/21.11.2017. Τα αντίστοιχα CPV της παρούσας 
προµήθειας  είναι τα εξής:  

1. 30234700-5 Μαγνητικές ταινίες και  
2. 30199761-2 Ετικέτες µε αποτυπωµένες κωδικοποιηµένες ραβδώσεις. 
 
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 της προµήθειας. 
 
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 : 
• 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 προϊόντων 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 προϊόντων 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 Αναλώσιµων Υλικών Η/Υ –  
Μαγνητικές Ταινίες Αποθήκευσης και Ετικέτες µε αποτυπωµένες 

κωδικοποιηµένες ραβδώσεις  
 

Η ΕΟΑΕ για την λειτουργία backup χρησιµοποιεί εξοπλισµό του οίκου HP που δέχεται ταινίες του 
τύπου LTO-4.  
Η προµήθεια αφορά τα αναλώσιµα που αναφέρονται στον Πίνακα 1 και αφορούν τον ανωτέρω 
εξοπλισµό:  
 
Η προµήθεια αφορά τα αναλώσιµα που αναφέρονται στον Πίνακα 1:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Περιγραφή Τεµάχια 

Ταινίες LTO-4: HP-C7974A 50 

Barcode Labels: HP Q2009A 
LTO-4 LTO4 RW Tape Barcode 

Label Pack 

100 Data Labels + 10 Cleaning Labels 
(1 πακέτο) 

 
  
 
 

 
 
 
 

  
Γεώργιος Σίµος 

 
Προϊστάµενος Τµήµατος  

∆ιαχείρισης Έργων Πληροφορικής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (Συνολικού προϋπολογισµού 1.750,00€) 
Της επιχείρησης............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................,
έδρα .............................................................................................................................. 
Οδός ................................................................................................αριθµ. .................., 
τηλ. .............................. 
Fax ………………………………………….,  
email ........................…………………...................... 

 

 
 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝΕΡ                                                                                      
Μονάδα 

Μέτρησης 

Zητούµενη 
Ποσότητα                  

(1) 

Τιµή 
Μονάδας 
άνευ ΦΠΑ                   

(2) 

Συνολική 
Καθαρή Αξία Ανά 

είδος                   
(άνευ ΦΠΑ) (3) 

= (2) * (1) 

 1. Ταινίες LTO-4: HP-C7974A τεµάχια 50     
 2. Barcode Labels:HP Q2009A LTO-4 

RW Tape Barcode Label Pack (100 
Data Labels + 10 Cleaning Labels  πακέτο 1     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   

Σηµείωση: 

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως). 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
 
 

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

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

     Σφραγίδα - Υπογραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


