
  

    
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ      
6

ο
 χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης                                                                                                    Θεσσαλονίκη, 09/07/2019 

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: Παροχή Υπηρεσιών Δοκιμαστικής και Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ποιότητας Πόσιμου 
Νερού στα Κεντρικά Γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 5635. 

Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με την απόφαση 19050902-1 (ΑΔΑ 
94Ζ346Ψ8ΟΝ-ΤΞ1) του Υποδιευθυντή  Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Ο.Α.Ε., την παροχή 
υπηρεσιών του θέματος προϋπολογισμού 1.600,00€, 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 ΟΔΟΣ 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 ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης 7ΧΦΣ46Ψ8ΟΝ-ΔΘ5 με Κωδ. Εγγρ. 19062001 και Αριθμ. Πρωτ. 
Ε01/0755/20.06.2019.  

Το αντίστοιχο CPV της παρούσας προμήθειας  είναι: 

71610000-7 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων σύνθεσης και καθαρότητας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα βάσει της χαμηλότερης τιμής. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
συμμετέχοντες, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Θέρμης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 
μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 
13.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». 

Οι οικονομικές προσφορές σε έντυπη μορφή υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), 
στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του ………………………............................................................................................................................... 

(στοιχεία του διαγωνιζόμενου -επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail και σε περίπτωση Ένωσης τα στοιχεία 
όλων των μελών της) 

για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τίτλο: 

Παροχή Υπηρεσιών Δοκιμαστικής και Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ποιότητας Πόσιμου Νερού στα 

Κεντρικά Γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ». Κωδικός Αναφοράς 5635. 

με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 17/07/2019 
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ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι διαθέτει πιστοποιητικό το οποίο διαπιστεύει την 
ικανότητα να εκτελεί δοκιμές σχετικές με την παρούσα Πρόσκληση. 

 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) της Πρόσκλησης. Η χρήση του υποδείγματος είναι υποχρεωτική. 

Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
Διαγωνιζόμενου. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να υπογράφονται 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. 

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 Διαγωνιζόμενος 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 ΟΔΟΣ ΑΕ». 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται σε δύο (2) έτη από την έκδοση της Απόφασης 
Ανάθεσης και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Τεχνικό Αντικείμενο (Παράρτημα Ι) της παρούσας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Μετά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών από την Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων 
Πόρων, και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά βάσει της τιμής, θα ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να 
προσκομίσει αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης. Εφόσον το ανωτέρω δικαιολογητικό γίνει δεκτό, 
εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης από την ανωτέρω αρμόδια Υποδιεύθυνση και αποστέλλεται με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς όλους τους συμμετέχοντες πλην του προσωρινού  αναδόχου. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η ανάθεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται με την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» και κοινοποιείται στον ανάδοχο προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή των ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συνολική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της κάθε σειράς ελέγχων και η 
πληρωμή του τιμολογίου θα ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μηνός, μετά την υπογραφή της σχετικής 
βεβαίωσης από το αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της προμήθειας.  
 

 

 

  

 

 

Ιωάννης Κίτσας 

Υποδιευθυντής Διοικητικής Μέριμνας                                                                                         
& Ανθρωπίνων Πόρων 

 

 

 

          -                                                              
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Παροχή Υπηρεσιών Δοκιμαστικής και Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ποιότητας Πόσιμου Νερού 
στα Κεντρικά Γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ».  

Η Εγνατία Οδός ΑΕ χρησιμοποιεί για τις ανάγκες πόσιμου νερού στα κεντρικά της γραφεία, 2 γεωτρήσεις. 
O Ανάδοχος καλείται να αναλάβει για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έκδοση της Απόφασης 
Ανάθεσης τις ακόλουθες εργασίες: 

Α. Δοκιμαστική παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού για,  

1. ΑΡΓΙΛΙΟ,  
2. ΑΜΜΩΝΙΟ,  
3. ΧΡΩΜΑ,  
4. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ,  
5. CLOSTRIDIUM REFRINGENS, 
6. ESCHERICHIA COLI(E coli), 
7. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, 
8. ΣΙΔΗΡΟΣ, 
9. ΝΙΤΡΩΔΗ, 
10. ΟΣΜΗ, 
11. PSEUDOMONAS AERUGINOSA, 
12. ΓΕΥΣΗ,  
13. ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΣΕ 22οC ΚΑΙ ΣΕ 37οC, 
14. ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΟΕΙΔΗ,  
15. ΘΟΛΟΤΗΤΑ,  
16. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ. 

Β. Ελεγκτική παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού για,  

1. ESCHERICHIA COLI(E coli), 
2. ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ,  
3. ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ,  
4. ΑΡΣΕΝΙΚΟ,  
5. ΒΕΝΖΟΛΙΟ,  
6. ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ,  
7. ΒΟΡΙΟ,  
8. ΒΡΩΜΙΚΑ,  
9. ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ,  
10. ΚΑΔΜΙΟ,  
11. ΧΡΩΜΙΟ,  
12. ΧΑΛΚΟΣ,  
13. ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ, 
14. ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ,  
15. ΕΠΙΧΛΩΡΙΔΙΝΗ,  
16. ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ,  
17. ΜΟΛΥΒΔΟΣ, 
18. ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ,  
19. ΝΙΚΕΛΙΟ,  
20. ΝΙΤΡΩΔΗ,  
21. ΝΙΤΡΙΚΑ,  
22. ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ,  
23. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ,  
24. ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ,  
25. ΣΕΛΗΝΙΟ,  
26. ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΧΛΩΡΑΙΘΕΝΙΟ ΟΛΙΚΑ,  
27. ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕΘΑΝΙΑ,  
28. ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ.                                                                                              



ΑΔΑ: ΨΙ2Η46Ψ8ΟΝ-ΞΦ4



  

Γ. Οι εξετάσεις αφορούν στις 2 διαφορετικές γεωτρήσεις, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την 
έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης.   

1η εξέταση: «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» επί 2 δείγματα, η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά το μήνα Ιούλιο μία φορά για κάθε έτος.  

2η εξέταση: «ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» επί 2 δείγματα, η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά το μήνα Δεκέμβριο μία φορά για κάθε έτος.  

Δ. Τα προς εξέταση δείγματα θα παραλαμβάνονται από τα κεντρικά γραφεία μας (6ο χλμ Θεσσαλονίκης- 
Θέρμης) από τον Ανάδοχο. 

Η εταιρεία, καμία σχέση (εργασιακή ή οποιαδήποτε άλλη) και καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει, ως προς 
το προσωπικό που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου. 

Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της κάθε σειράς ελέγχων και η πληρωμή του τιμολογίου 
θα ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μηνός μετά την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο 
όργανο για την επίβλεψη της προμήθειας. 

 

                                                                                                       

 Δημήτρης Ζάικος 

Τμηματάρχης Διοικητικής Μέριμνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (προϋπολογισμού 1.600,00€) 

Της επιχείρησης .................................................................................................................................. 

έδρα .................................................................................................................................................... 

Οδός .......................................................................................................................αριθμ. ..................  

τηλ. ...........................Fax …………………………………………., email …………………………………………................... 

 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 

Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της Σύμβασης του 
τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση 
της Σύμβασης στο σύνολό της. 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5635 

 

α/α 

 

Υπηρεσίες 

 

 

Προσφερόμενη Τιμή 

(Αριθμητικώς) 

 

1. 

 

Υπηρεσίες Δοκιμαστικής και Ελεγκτικής 
Παρακολούθησης Ποιότητας Πόσιμου Νερού στα 
Κεντρικά Γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ». 

........................ 

Προσφερόμενη Τιμή (Ολογράφως): 
...................................................................................................................................................................................... 

 

Σημειώσεις: 

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή και κάθε άλλη 
δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτημα Ι αυτής. 

- Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού, ήτοι 1.600€ 
 

 

 

 

 

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

 

 Ο προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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