
  

    
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
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 84η Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης». Κωδικός αναφοράς 5797. 

Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
306/13.06.2019 Απόφαση της Επιτροπής Επικοινωνίας της Ε.Ο.Α.Ε. τις υπηρεσίες του θέματος, 
προϋπολογισμού 11.200,00€, 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 ΨΩΩΥ46Ψ8ΟΝ-ΨΚΔ με Κωδ. Εγγρ. 19080101 
και  Αριθμ. Πρωτ. Ε01/0860/01.08.2019. Τa αντίστοιχα CPV της παρούσας υπηρεσίας  είναι τα εξής:  

45212312-6 Kατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα 
79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού 
79810000-5  Υπηρεσίες εκτύπωσης 
22150000-6 Διαφημιστικά φυλλάδια 

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 Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και 
ώρα 12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει την Πέμπτη 29 
Αυγούστου 2019  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 84η 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης». Κωδικός αναφοράς 5797 

με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και 
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ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 29/08/2019 

 

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 06/09/2019 (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.  

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. 
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Μερσίνα Παυλούδη 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Α. αντικείμενο υπηρεσιών 

Για τη συμμετοχή της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
απαιτείται η κατασκευή και διαμόρφωση stand εμβαδού 40 m2. Ειδικότερα: 

Δομή περιπτέρου 40 τ.μ. 

Ξύλινα τοιχία mdf, με πλαστικό χρώμα βαμμένα υψηλής ποιότητας, υπερυψωμένο διακοσμητικό 
δάπεδο που να παραπέμπει σε δρόμο. 

Ο Εξοπλισμός του περιπτέρου να είναι υψηλών προδιαγραφών, με αποθηκευτικό χώρο με 
ανοιγόμενη πόρτα.  

Επιγραφές λογότυπα της εταιρείας στην πρόσοψη του περιπτέρου. 

Γραφιστικά 

Παραγωγή και εκτύπωση θεμάτων υψηλής ανάλυσης στους εσωτερικούς τοίχους του περιπτέρου 
και στην κολόνα. 

Επίπλωση-Εξοπλισμός 

8 καθίσματα - 2 στρόγγυλα τραπέζια στο χώρο του stand 

Info desk δύο θέσεων  

Φυτά εσωτερικού χώρου 

Τηλεόραση plasma 43’’ 

Αποθήκη 

Μικρό ψυγείο 

Καφετιέρα  

Καλόγερος 

Ραφιέρες 2 

Καλάθια αχρήστων 2 

Φωτισμός stand  

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με φωτισμό και πρίζες στο περίπτερο και στην αποθήκη.  

Ο φωτισμός θα πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο στη εικόνα της εταιρείας με προβολείς και σποτ.  

Έντυπο τρίπτυχο  

Διάσταση Αναπτύγματος 29,7 χ 63 cm  
Διάσταση Σελίδας: 29,7 χ 21 
Χαρτί Illustration 200gr 
Εκτύπωση τετράχρωμη + Βερνίκι  
Βιβλιοδεσία: Δίπλωμα  
Τεμάχια: 4.000 

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. 

Τα έντυπα θα παραδοθούν στο χώρο του stand στις 06 Σεπτεμβρίου 2019. 

Γ. διάρκεια 

Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί με την παράδοση του stand στις 06 Σεπτεμβρίου 2019 (παραμονή έναρξης 
της ΔΕΘ). 
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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 
και την παραλαβή των εντύπων. Για την πληρωμή θα κατατεθούν πιστοποιητικά Φορολογικής και 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται. 

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 

 «Κατασκευή και διαμόρφωση stand για την συμμετοχή της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης». Κωδικός αναφοράς 5797 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (Συνολικού προϋπολογισμού 11.200,00€) 
 

Της επιχείρησης..................................................................................................................................................... 
έδρα...................................................................................................................................................................... 
Οδός......................................................................................αριθμ...........................τηλ.......................................  
Fax …………………..................….,email…………………………………………........................................................................... 

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης του τίτλου, 
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους 
όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό της, υποβάλλοντας την παρούσα 
Οικονομική Προσφορά: 

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Αριθμητικώς) 

 

1. 

Κατασκευή και διαμόρφωση stand για την συμμετοχή της 
εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στην 84η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης   

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

 

Σημειώσεις: 

- Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

- Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού, ήτοι 11.200€ 

- Στην ανωτέρω οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται η εργασία, το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα κλπ. του 
Προμηθευτή, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα Πρόσκληση και το Παράρτημα Ι 
αυτής. 

                 
(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ,ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 
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