∆ιακήρυξη - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκποίηση /
πώληση δύο (2) οχηµάτων αποχιονισµού

1. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (Ε.Ο.Α.Ε) διακηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό
για την εκποίηση / πώληση και αποµάκρυνση δύο (2) παροπλισµένων οχηµάτων
αποχιονισµού µε τον εξοπλισµό τους και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές.
2. Όροι διενέργειας του ∆ιαγωνισµού
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Οι προσφορές θα υποβληθούν το αργότερο µέχρι την 16/05/2011, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 13:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο της Εταιρείας. Προσφορές που θα κατατεθούν
µετά την προθεσµία υποβολής (ή ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού)
δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» ( 6ο χλµ
Θεσσαλονίκης-Θέρµης, στο Ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, αίθουσα Εκδηλώσεων)
ενώπιον Επιτροπής την 16/05/2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ. Κατά τη
διαδικασία του διαγωνισµού θα µπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες ή οι
νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. Κριτήριο για την κατακύρωση του
διαγωνισµού θα είναι η υψηλότερη προσφερόµενη τιµή. ∆εν γίνονται δεκτές
προσφορές για µέρος των υπό εκποίηση οχηµάτων.
Τα µηχανήµατα προς εκποίηση είναι δύο (2) παροπλισµένα οχήµατα αποχιονισµού µε
τον εξοπλισµό τους, τα οποία ευρίσκονται στον χώρο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ιωαννίνων, ήδη σήµερα Περιφέρεια Ηπείρου. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας, ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εµπεριέχεται η φόρτωση και η µεταφορά των οχηµάτων
εκτός των εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, στον χώρο που επιθυµεί. Οι
εργασίες φόρτωσης και µεταφοράς µπορούν να εκτελούνται τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.

3. Προσφορές
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό - σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Τίτλος διαδικασίας «Προσφορά για τον ∆ιαγωνισµό εκποίησης παλαιών
οχηµάτων αποχιονισµού».
β. Πλήρη στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (όνοµα, δ/νση, τηλ, fax, e-mail)
γ. Η φράση «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού».
Κάθε οικονοµική προσφορά θα είναι σε Ευρώ και θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη
τιµή αριθµητικά και ολόγραφα σε ευρώ. Σφάλµατα και αναντιστοιχίες ολογράφων και

αριθµητικών τιµών, διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης
αναγραφής της τιµής.
Ο χρόνος ισχύος των υποβαλλόµενων προσφορών, δεν µπορεί να είναι µικρότερος
των 60 ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
4. Ανάθεση- Τρόπος πληρωµής
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού από το ∆.Σ. της ΕΟΑΕ θα κληθεί εγγράφως ο
πλειοδότης Ανάδοχος να προσέλθει για την παραλαβή και αποµάκρυνση των
µηχανηµάτων.
Η πληρωµή θα γίνει σε µετρητά µε την έκδοση των σχετικών τιµολογίων πώλησης πριν
την αποµάκρυνση του εξοπλισµού. Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και
αποµάκρυνσης των µηχανηµάτων δεν θα υπερβαίνει τις 30 ηµερολογιακές ηµέρες.
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε
τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού της ΕΟΑΕ, για οποιαδήποτε ζηµιά ή
απαιτήσεις που θα προκύψουν από δικές του ή των προστηθέντων αυτού ενέργειες ή
παραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών
αποµάκρυνσης ή και εξ αφορµής αυτών.
Η ΕΟΑΕ δεν έχει καµία ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη ιδιοτήτων των
εκποιούµενων µηχανηµάτων. Με τη συµµετοχή στον διαγωνισµό τεκµαίρεται ότι ο
προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούµενων και της
κατάστασης στην οποία ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας του και
κατάλληλα για τη χρήση για την οποία τα προορίζει.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης
σχετικής νοµοθεσίας σχετικά µε την απασχόληση του προσωπικού του. Ο ανάδοχος έχει
την υποχρέωση να τηρεί µε επιµέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και να
παίρνει όλα τα µέτρα Υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπει η νοµοθεσία και οι
αστυνοµικές διατάξεις.
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα, σε οποιαδήποτε
φάση της διαδικασίας του διαγωνισµού και έως την κατακύρωση του αποτελέσµατός
του, να διακόψει, να αναβάλει, να επαναλάβει τον διαγωνισµό ή να µαταιώσει την
εκποίηση, χωρίς δικαίωµα των διαγωνιζόµενων να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά
αυτής από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή τους στον διαγωνισµό.
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