
  

    
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  

ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ      
∆ιευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία Έργων ∆υτικής & Κεντρικής Μακεδονίας 
Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ)  
3ο χλµ Γρεβενών-Καλαµπάκας    

Τ.Θ. 150, 51100 Γρεβενά                                                                                                            Γρεβενά, 13/07/2018 
Τηλ. Κέντρο : 24620 81038-81138 
Fax : 24620 22428  
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Ανελκυστήρα στο Κλιµάκιο ∆υτικής 
Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων 
∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ». Κωδικός 
Αναφοράς 5641. 

 

Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση 18060601-1 µε 
Α∆Α 6ΥΘΗ46Ψ8ΟΝ-ΧΙΒ του ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας της Ε.Ο.Α.Ε., την παροχή υπηρεσιών του θέµατος προϋπολογισµού 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 7ΜΕΙ46Ψ8ΟΝ-7ΞΥ µε Κωδ. Εγγρ. 18062703 και  Αριθµ. Πρωτ. 
Ε01/0835/27.06.2018.  

Το αντίστοιχο CPV της παρούσας προµήθειας  είναι: 

50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων. 

 

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 ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας - Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (3ο χλµ Γρεβενών-
Καλαµπάκας ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ), το αργότερο µέχρι την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 µ.µ. Η 
αποσφράγιση των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς θα γίνει την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00 
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: 
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Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 

∆ιευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία Έργων ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας - 
Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) 

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 Συντήρησης του Ανελκυστήρα στο Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας 
(ΓΡΕΒΕΝΑ) της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ». Κωδικός Αναφοράς 5641 

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

ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών: 24/07/2018 

 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος ότι διαθέτει κατάλληλη άδεια συντήρησης ανελκυστήρων. 

• 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 σε ένα (1) έτος από την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης 
και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το Τεχνικό Αντικείµενο (Παράρτηµα Ι) της παρούσας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Μετά το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών από την ∆ιευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία Έργων ∆υτικής 
και Κεντρικής Μακεδονίας - Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας, 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 της κατάλληλης άδειας συντήρησης 
ανελκυστήρων. Εφόσον το ανωτέρω δικαιολογητικό γίνει δεκτό, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης από την 
ανωτέρω αρµόδια ∆ιευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 
προς όλους τους συµµετέχοντες πλην του προσωρινού  αναδόχου. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η ανάθεση  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 (τριών) 3 µηνιαίων συντηρήσεων 
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 παροχής υπηρεσιών.  

  

Αθανάσιος Ματθαίου 

∆ιευθυντής  

∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων  

∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας                                                   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Ανελκυστήρα στο Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας 
(ΓΡΕΒΕΝΑ) της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ» 

Η Εγνατία Οδός ΑΕ χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της, ανελκυστήρα (ασανσέρ), στο κτίριο του Κλιµακίου 
∆υτικής Μακεδονίας (3ο χλµ Γρεβενών-Καλαµπάκας). O Ανάδοχος καλείται να αναλάβει την συντήρησή του 
για ένα έτος υπό τους εξής όρους: 

Α.  Η συντήρηση θα γίνεται από τα ειδικευµένα συνεργεία συντήρησης του Αναδόχου σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Β. Για τον ανελκυστήρα θα τηρείται βιβλιάριο συντήρησης και επιθεώρησης που θα διατηρείται στο 
µηχανοστάσιο του ανελκυστήρα σε θέση ασφαλή.  Στο βιβλιάριο αυτό θα καταχωρούνται όλες οι 
επιθεωρήσεις του ανελκυστήρα και θα υπογράφονται από τον συντηρητή µετά από κάθε επιθεώρηση. 

Γ. Ο συντηρητής βαρύνεται µε την αξία των λιπαντικών και υλικών καθαρισµού, καθώς και µε το σύνολο των 
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων που έχουν φθαρεί λόγω φυσιολογικής χρήσης και πρέπει να 
αντικατασταθούν (υλικά και εργασία). Αντιθέτως η δαπάνη για την αντικατάσταση εξαρτηµάτων που έχουν 
φθαρεί από οποιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία και πρέπει να αντικατασταθούν, θα βαρύνει την ΕΟΑΕ. Στην 
περίπτωση αυτή όµως η αντικατάσταση των υλικών και εξαρτηµάτων θα πραγµατοποιείται µόνο µετά από 
έλεγχο και τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας της ΕΟΑΕ. 

      Η ΕΟΑΕ δεν βαρύνεται, λόγω παρεχόµενης εγγύησης, µε τα κάτωθι : 

1. πίνακας 

2. υδραυλικό σετ 

3. οδηγοί κύλισης 

4. λάδια υδραυλικών σετ 

∆. Η ΕΟΑΕ υποχρεούται να εξακριβώνει καθηµερινά εάν λειτουργεί σωστά ο ανελκυστήρας και κατ΄ επέκταση 
το κουδούνι κινδύνου, και σε περίπτωση εµφάνισης οποιασδήποτε ανωµαλίας ή βλάβης ή διακοπής της 
λειτουργίας του, να ειδοποιεί τον συντηρητή – Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαταστήσει την 
βλάβη αυθηµερόν ή τουλάχιστον εντός της επόµενης µέρας. 

Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τον ανελκυστήρα, σε µια αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία για 
το ποσό των 300.000,00 € σε περίπτωση ατοµικού ατυχήµατος και 600.000,00 € σε περίπτωση οµαδικού 
ατυχήµατος και βαρύνεται µε τα ασφάλιστρα. 

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 (τριών) 3 µηνιαίων συντηρήσεων 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 

 

 

 

 

 

 

 

 Αθανάσιος Ματθαίου 

∆ιευθυντής  

∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων  

∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας                        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (προϋπολογισµού 750,00€) 

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

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

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

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

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5641 

 

Α/Α 

 

Υπηρεσίες 

 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

(Αριθµητικώς) 

 

1. 

 

 

 

 

Υπηρεσίες Συντήρησης του Ανελκυστήρα στο  
Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της 
∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων 
∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας της εταιρείας 
«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. 

 

 

 

 

 

 ΓΡΕΒΕΝΑ ........................................ 

 

 Ο προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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