
  

 

    
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ      
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης                                                                                                                                              Θεσσαλονίκη, 23/08/2019 

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

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τεσσάρων (4) δίσκων συστήµατος αποθήκευσης δεδοµένων 2ΤΒ FAS22X0 
NETAPP X306-R5». Κωδικός αναφοράς 5798. Προϋπολογισμός 980,00€ 

 

Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 19080201-1 
Έγκριση Δαπάνης του Διευθυντή Ανάπτυξης Συστημάτων και Τεχνολογιών της Ε.Ο.Α.Ε., την προμήθεια του 
θέματος προϋπολογισμού 980,00€ 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.  

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων και Τεχνολογιών στο τηλ. 
2310470377. 

Σχετικό ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης Ω4ΕΝ46Ψ8ΟΝ-Ε31 με Κωδ. Εγγράφου 19080206 και  Αριθμ. Πρωτ. 
Ε01/0868/02.08.2019.  

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV):  

30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID).  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η ανάθεση της Προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο της προμήθειας.  

Προσοχή: Η οικονομική προσφορά θα δοθεί για το σύνολο της προμήθειας και όχι για μέρος αυτής.  

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 Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και 
ώρα 12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει την Παρασκευή 30 
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: 
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Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων και Τεχνολιγιών 

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: 

Προμήθεια τεσσάρων (4) δίσκων συστήµατος αποθήκευσης δεδοµένων 2ΤΒ FAS22X0 NETAPP 

X306-R5». Κωδικός αναφοράς 5798. 

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

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 30/08/2019 

 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, 
συμπληρωμένο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης. Η χρήση του 
υποδείγματος είναι υποχρεωτική. 

Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου και 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 όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως μη κανονικές ή απαράδεκτες. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Τεχνικό Αντικείμενο (Παράρτημα Ι) της παρούσας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Μετά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών, 
και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης από την 
ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς όλους τους 
συμμετέχοντες.  

Η ανάθεση της προμήθειας ολοκληρώνεται με την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης του αρμόδιου οργάνου της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» η οποία 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 πληρωμή του αναδόχου για το 100% της συμβατικής αξίας θα 
πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υλικών σύμφωνα με το Τεχνικό Αντικείμενο της 
παρούσας. Η πληρωμή του τιμολογίου θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την τιμολόγηση, μετά την 
υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της προμήθειας.  

 

Συντάχθηκε-Ελέγχθηκε 

 

Κωνσταντία Ιορδανίδου 
Τμηματάρχης Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής 

 

Εγκρίθηκε 

 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
Διευθυντής Ανάπτυξης Συστημάτων & 

Τεχνολογιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικό αντικείμενο για την προμήθεια τεσσάρων (4) δίσκων συστήµατος 

αποθήκευσης δεδοµένων 2ΤΒ FAS22X0 NETAPP X306-R5.  
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 980€ + Φ.Π.Α. 24% 

 

Α. Αντικείμενο 
Το τεχνικό αντικείμενο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά τεσσάρων (4) δίσκων συστήµατος αποθήκευσης 
δεδοµένων 2ΤΒ FAS22X0 NEW/REFURBISHED NETAPP X306-R5 των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές 
φαίνονται στον Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κατασκευαστής Part 

Number 
Περιγραφή Ποσότητα Καινούργιο ή 

ανακατασκευασμένο 
Ελάχιστη 
εγγύηση 

NetApp X306-R5 NetApp X306 2TB 7.2k 
SATA Disk for FAS22x0 

4 Καινούριο ή 
Ανακατασκευασμένο 

3 μήνες 

Το σύστημα στο οποίο χρειάζεται να γίνει η αντικατάσταση, λόγω βλάβης  είναι το NetApp FAS2240-4 

Β. Υποχρεώσεις Αναδόχου: 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η προμήθεια τεσσάρων (4) δίσκων και η παράδοσή τους στα 
κεντρικά γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. (6ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης, Θέρμη Θεσσαλονίκης). Οι δίσκοι θα πρέπει να 
παραδοθούν zeroed χωρίς διαμόρφωση άλλου συστήματος. Η τοποθέτησή τους στο αποθηκευτικό σύστημα 
θα γίνει από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της ΕΟΑΕ, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του αναδόχου και η παραλαβή τους θα γίνει ύστερα από τη διαπίστωση της 
καλής λειτουργίας τους στο προοριζόμενο περιβάλλον. 

Γ. Εγγύηση 
Η Εγγύηση καλής λειτουργίας για τα ανωτέρω είδη ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την παραλαβή τους και 
περιλαμβάνει αντικατάσταση με ίδιο είδος εντός 30 ημερών από τη δήλωση της βλάβης. 

Δ. Ταξινόμηση κατα CPV: 
30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID) 

Ε. Χρονική Διάρκεια: 
Χρόνος παράδοσης : Εντός 30 ημερών από την ανάθεση της παραγγελίας. 

Ζ. Κριτήριο Ανάθεσης: 
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, σε ευρώ. 

 

 Γεώργιος Σίμος 
Τμηματάρχης Διαχείρισης Συστημάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

Προμήθεια τεσσάρων (4) δίσκων συστήµατος 
αποθήκευσης δεδοµένων 2ΤΒ FAS22X0 
REFURBISHED NETAPP X306-R5-  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5798 

 

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 980€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων 
..........................…………………..…….....…….....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................με έδρα .................................................................................................................................. 
οδός........................................................................................................................................................αριθμ …...................... 
Τ.Κ.………………Τηλ.……………………..............Fax…………………….................email….......................................................................... 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 

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 
Part 

Number 
Περιγραφή Ποσοτητά Τιμή Μονάδας 

Συνολικό Ποσό 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1. X306-R5 NetApp X306 2TB 7.2k SATA Disk for 
FAS22x0 

4   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
................................................................................................................................................... 

Σημειώσεις: 

- Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό του προϋπολογισμού, ήτοι 980€ (χωρίς ΦΠΑ) 

- 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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