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ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ  

ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ      

6ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης     
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Τηλ. Κέντρο : 2310 470200 

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

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή και διαμόρφωση stand για την συμμετοχή της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΕ στην 83η Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης». Κωδικός αναφοράς 5660. 

Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
305/17.07.2018 Απόφαση της Επιτροπής Επικοινωνίας της Ε.Ο.Α.Ε. τις υπηρεσίες του θέματος, 
προϋπολογισμού 5.500,00€, 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 ΨΜΔΛ46Ψ8ΟΝ-ΑΝΘ με Κωδ. Εγγρ. 
18080802 και  Αριθμ. Πρωτ. Ε01/0934/08.08.2018. Το αντίστοιχα CPV της παρούσας υπηρεσίας  είναι τα 
εξής:  

45212312-6  Κατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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 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 ΟΔΟΣ Α.Ε» (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Θέρμης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 
και ώρα 12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει την Τετάρτη 22 
Αυγούστου 2018 και ώρα 12.30 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.» 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Υποδοχής Πολιτών  

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 Σύμβαση με τίτλο: 

«Κατασκευή και διαμόρφωση stand για την συμμετοχή της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΕ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης». Κωδικός αναφοράς 5660 

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

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 22/08/2018 
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ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά: 

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

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του 
Διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να υπογράφεται 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 στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως 07/09/2018 (παραμονή έναρξης της ΔΕΘ) , και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το 
Τεχνικό Αντικείμενο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) της παρούσας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Μετά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Υποδοχής 
Πολιτών, 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 τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νομιμοποίησης και προσωπικής του 
κατάστασης, ως απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού. Ο προσωρινός ανάδοχος καλείται 
συγκεκριμένα να προσκομίσει: 

 Ποινικό μητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα  
 Φορολογική ενημερότητα 

Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνουν δεκτά, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης από το ανωτέρω 
Γραφείο 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 προσέλθει για την υπογραφή 
της σύμβασης. 

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. Για την πληρωμή θα κατατεθούν πιστοποιητικά Φορολογικής 
και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται. 

 

 

 

 

 

 

 

Μερσίνα Παυλούδη 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Α. αντικείμενο υπηρεσιών 

Για τη συμμετοχή της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απαιτείται η 
κατασκευή και διαμόρφωση stand εμβαδού 40 m2. Ειδικότερα: 

Για την οριοθέτηση του χώρου των 40 m2  (4Χ10 m) θα τοποθετηθούν επιφάνειες ύψους 3 m από MDF οι 
οποίες, είτε θα είναι βαμμένες με πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας, είτε θα επικαλυφθούν με 
εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης φωτογραφικών θεμάτων επιλογής της Υπηρεσίας. Το δάπεδο (40 m2) θα 
είναι υπερυψωμένο  κατά 10 cm και θα είναι κατασκευασμένο από νοβοπάν με επικάλυψη μελαμίνης 
υψηλής αντοχής και ποιότητας. 

Στην πρόσοψη του stand θα τοποθετηθούν πινακίδες με το λογότυπο της εταιρείας διαστάσεων ανάλογων 
με το σχεδιασμό του stand. 

Εντός του stand θα κατασκευαστεί αποθηκευτικός χώρος διαστάσεων 2.50-3.00 m2 με ανοιγόμενη πόρτα. 
Ο αποθηκευτικός χώρος θα περιέχει: 

 Σύστημα με ράφια διαστάσεων πλάτους 0.30 έως 0.45 cm, μήκους 0.40 cm έως 1.00 m  και 
ύψους 0.90 έως 1.20 m με διαχωριστικά επίπεδα καθ’ ύψος. 

 Κρεμάστρα τύπου καλόγερου 

 Ψυγείο χωρητικότητας 100 έως 150 λίτρων 

 Καλάθι αχρήστων 

 Καφετιέρα  

Στην επίπλωση του stand θα περιλαμβάνονται: 

 Ένας (1) πάγκος υποδοχής 

 Δύο (2) σκαμπό στο ύψος του πάγκου υποδοχής 

 Έξι (6) καρέκλες  

 Δύο (2) στρογγυλά τραπέζια 

Η επιλογή της επίπλωσης θα γίνει σε συνεργασία με την Υπηρεσία. 

Στο χώρο θα υπάρχουν από μία έως δύο ζαρντινιέρες με φυτά εσωτερικού χώρου. 

Θα πρέπει να γίνει πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με πίνακα στον αποθηκευτικό χώρο και 
διακλαδώσεις πλήρως ασφαλισμένες με πιστοποιημένα υλικά. Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους 
κανόνες ασφαλείας. 

Ο φωτισμός του stand θα πρέπει να είναι κατάλληλος  για τη βέλτιστη ανάδειξη και προβολή της 
εταιρείας. 

Σε κατάλληλη θέση που θα υποδειχθεί από  την Υπηρεσία θα τοποθετηθεί οθόνη 42’’ με υποδοχή usb. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να παρευρίσκεται στον εκθεσιακό 
χώρο για τυχόν επίλυση τεχνικών προβλημάτων. 

Μετά το πέρας της έκθεσης ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποξήλωση  και απομάκρυνση των υλικών 
της κατασκευής του stand. 

Β. τόπος παράδοσης 

Η κατασκευή του stand θα γίνει στο χώρο του περιπτέρου της ΔΕΘ ο οποίος θα υποδειχθεί από τον 
αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας. 

Γ. διάρκεια 

Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί με την παράδοση του stand στις 07 Σεπτεμβρίου 2018 (παραμονή έναρξης 
της ΔΕΘ). 

Δ. οικονομικό αντικείμενο – αμοιβή αναδόχου 

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τα διαθέσιμα της εταιρείας. 

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι η οικονομική προσφορά του και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό του προϋπολογισμού.  

Η τιμολόγηση και η πληρωμή θα γίνει εξ΄ολοκλήρου μετά την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών. 
Για την πληρωμή θα κατατεθούν πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όπου από 
τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται. 
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Δ. κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης των υπηρεσιών αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα βάσει χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

 

  

 

 

 

Όλγα Μπουντίνα 
Τμηματάρχης  

Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων  
& Υποδοχής Πολιτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«Κατασκευή και διαμόρφωση stand για την συμμετοχή της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΕ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης». Κωδικός αναφοράς 5660 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (Συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00€) 

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

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

Οδός......................................................................................αριθμ..............................................
τηλ. ............................................................................................................................................. 

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

 

 

 

A/A Περιγραφή Υπηρεσίας 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Αριθμητικώς) 

 

1. 

Κατασκευή και διαμόρφωση stand για την 
συμμετοχή της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 
στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης   

 

Σημείωση: 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (Ολογράφως). 
............................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

 

 

 

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

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

     Σφραγίδα - Υπογραφή 
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