
  

    
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, 19/06/2018 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200 

Fax: 2310 475935-6  

Email: ΕΟΑΕ@egnatia.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: Παροχή Υπηρεσιών ∆οκιµαστικής 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 18060501-1 µε 
Α∆Α ΩΓΦ∆46Ψ8ΟΝ-157 του Υποδιευθυντή  ∆ιοικητικής Μέριµνας & Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Ο.Α.Ε., την 
παροχή υπηρεσιών 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 67Ξ946Ψ8ΟΝ-∆ΞΓ µε Κωδ. Εγγρ. 18060801 και Αριθµ. Πρωτ. 
Ε01/0770/08.06.2018.  

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 Ο∆ΟΣ Α.Ε» (6ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 
ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 µ.µ. Η 
αποσφράγιση των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς θα γίνει την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 13.30 
µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». 

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

Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικής 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 ∆οκιµαστικής και Ελεγκτικής Παρακολούθησης Ποιότητας Πόσιµου 
Νερού στα Κεντρικά Γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ». Κωδικός Αναφοράς 5635. 

µε αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και 

ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών: 26/06/2018 
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ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ∆ήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
∆ιαγωνιζόµενου. 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 ∆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 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται στο χρονικό διάστηµα από την έκδοση της Απόφασης 
Ανάθεσης και έως 31/12/2018, και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το Τεχνικό Αντικείµενο (Παράρτηµα Ι) 
της παρούσας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Μετά το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών από την Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικής 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 ∆ιαπίστευσης. 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 Ο∆ΟΣ 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 ∆ιοικητικής Μέριµνας                                                                                                  
& Ανθρωπίνων Πόρων 

 

 

 

          -                                                              
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Παροχή Υπηρεσιών ∆οκιµαστικής 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 από την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης και έως 
31/12/2018 τις ακόλουθες εργασίες: 

Α. ∆οκιµαστική παρακολούθηση ποιότητας πόσιµου νερού για,  

1. ΑΡΓΙΛΙΟ,  
2. ΑΜΜΩΝΙΟ,  
3. ΧΡΩΜΑ,  
4. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ,  
5. CLOSTRIDIUM REFRINGENS, 
6. ESCHERICHIA COLI(E coli), 
7. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ, 
8. ΣΙ∆ΗΡΟΣ, 
9. ΝΙΤΡΩ∆Η, 
10. ΟΣΜΗ, 
11. PSEUDOMONAS AERUGINOSA, 
12. ΓΕΥΣΗ,  
13. ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΣΕ 22οC ΚΑΙ ΣΕ 37οC, 
14. ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΟΕΙ∆Η,  
15. ΘΟΛΟΤΗΤΑ,  
16. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ. 

Β. Ελεγκτική παρακολούθηση ποιότητας πόσιµου νερού για,  

1. ESCHERICHIA COLI(E coli), 
2. ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ,  
3. ΑΚΡΥΛΑΜΙ∆ΙΟ,  
4. ΑΡΣΕΝΙΚΟ,  
5. ΒΕΝΖΟΛΙΟ,  
6. ΒΕΝΖΟ-Α-ΠΥΡΕΝΙΟ,  
7. ΒΟΡΙΟ,  
8. ΒΡΩΜΙΚΑ,  
9. ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ,  
10. ΚΑ∆ΜΙΟ,  
11. ΧΡΩΜΙΟ,  
12. ΧΑΛΚΟΣ,  
13. ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ, 
14. ∆ΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ,  
15. ΕΠΙΧΛΩΡΙ∆ΙΝΗ,  
16. ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ,  
17. ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ, 
18. Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΣ,  
19. ΝΙΚΕΛΙΟ,  
20. ΝΙΤΡΩ∆Η,  
21. ΝΙΤΡΙΚΑ,  
22. ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ,  
23. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ,  
24. ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ,  
25. ΣΕΛΗΝΙΟ,  
26. ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΑΙΘΕΝΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΧΛΩΡΑΙΘΕΝΙΟ ΟΛΙΚΑ,  
27. ΟΛΙΚΑ ΤΡΙΑΛΟΓΟΝΟΜΕΘΑΝΙΑ,  
28. ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ.                                                                                              

Γ. Οι εξετάσεις αφορούν 2 διαφορετικές γεωτρήσεις για το χρονικό διάστηµα από την έκδοση της Απόφασης 
Ανάθεσης και έως 31/12/2018. 

1η εξέταση: «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» επί 2 δείγµατα, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης και την κοινοποίησή της  στον 
Ανάδοχο  και  
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2η εξέταση: «∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» επί 2 δείγµατα, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί στο τέλους του έτους (∆εκέµβριος 2018). 

∆. 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. 

 

                                                                                                       

 ∆ηµήτρης Ζάικος 

Τµηµατάρχης ∆ιοικητικής Μέριµνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟ∆ΕΙΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (προϋπολογισµού 1.000,00€) 

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

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

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

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

 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5635 

 

Α/Α 

 

Υπηρεσίες 

 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

(Αριθµητικώς) 

 

1. 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

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

 

Σηµείωση: 

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. 

 

 

 

 

 

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

 

 Ο προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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