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ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:
Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για την επιλογή Αναδόχου για την
«Προµήθεια Υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα Κεντρικά και τα Περιφερειακά
Γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»
1.
Η Εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) καλεί τους κατάλληλους
ενδιαφερόµενους που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης σε διαγωνισµό
προµήθειας, προϋπολογισµού 12.500 ΕΥΡΩ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών της ΕΟΑΕ.
Σκοπός της εταιρείας είναι η επιλογή παρόχου υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για την
κεντρική υπηρεσία (Θέρµη Θεσσαλονίκης) και τις περιφερειακές υπηρεσίες (ενδεικτικά
αναφέρονται: Ιωάννινα, Γρεβενά, ∆ερβένι, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Κυκλάδες-Νάξος και
άλλες) για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους ή µέχρι τη µετάπτωση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τις οποίες καλείστε να υποβάλλετε προσφορά είναι οι εξής:
α) Προϊόν / Υπηρεσία – Περιγραφή
1. Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας µε προεπιλογή φορέα
2. Αναγνώριση αριθµού κλήσης (εισερχόµενες & εξερχόµενες) για όλα τα είδη κλήσεων
3. Χρέωση για όλα τα είδη κλήσεων (προς κινητά, αστικά, υπεραστικά, διεθνή) ανά
δευτερόλεπτο, από το πρώτο δευτερόλεπτο, χωρίς ελάχιστη χρέωση (π.χ. λεπτού).
4. Αποστολή στην έδρα της εταιρείας των λογαριασµών τελών τηλεφωνίας σε
ηλεκτρονικό αρχείο (MS EXCEL), ανά δίµηνο, µε ανάλυση κλήσεων για κάθε αριθµό
κλήσης που ανήκει στην επωνυµία της εταιρείας (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.) ήτοι συνολική
χρέωση και ανάλυση για τον ίδιο ΑΦΜ .
β) Τόπος παράδοσης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών
Ο τόπος παράδοσης των προσφερόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών, είναι τα κεντρικά
γραφεία της ΕΟΑΕ (6ο χλµ. Θεσ/νίκης – Θέρµης) και οι περιφερειακές υπηρεσίες .
γ) Χρόνος παράδοσης

5304_2236_1_prosklisi_oe_1

Έντυπο Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-∆Π-103/2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝ ISO 9001:2008 - Αριθµ. 041120167

1

ΑΔΑ: ΒΛ9Σ46Ψ8ΟΝ-Υ70

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ 26-09-2013
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax
: 2310 475935-6
ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ιεύθυνση Οικονοµικών / Τµήµα Προµηθειών
Aρµόδιος : Ε. Ζυγούρας

Θεσσαλονίκη, 19/09/2013

Αριθµ. Πρωτ. : A360564
Κωδ. Εγγρ. : Ε22/250/ΘΖ/2236/θζ

Μέγιστη συνολική διάρκεια από την ηµεροµηνία κοινοποίησης στον Ανάδοχο της
απόφασης ανάθεσης έως την ενεργοποίηση των προσφερόµενων υπηρεσιών ορίζονται οι
20 ηµέρες.
δ) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υπηρεσιών σταθερής
τηλεφωνίας και Internet που διαθέτουν δίκτυο (τηλεφωνία & Internet) µε πανελλαδική
κάλυψη µε παρουσία κόµβου (point of presence) σε κάθε νοµό της Ελλάδας.
2.
Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον υπόψη διαγωνισµό θα πρέπει να
υποβάλουν σχετικό «φάκελο συµµετοχής» τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρίας
µας, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 04.10.2013 και ώρα 11:00, φέροντας την ευθύνη της
εµπρόθεσµης υποβολής των προσφορών τους, ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα θα επιστραφούν χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Η ανωτέρω υποβολή µπορεί να γίνει είτε απευθείας µε κατάθεση στο
πρωτόκολλο, είτε µέσω ταχυδροµείου στη διεύθυνση:
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.,
6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης
Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Θέρµη Θεσσαλονίκης.
3.
Με ποινή να µη γίνει δεκτή η συµµετοχή, ο «φάκελος συµµετοχής» θα πρέπει να
υποβληθεί σφραγισµένος, και πάνω του να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Τίτλος διαδικασίας: «Συµµετοχή σε διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου
για την Προµήθεια Υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα Κεντρικά και τα
Περιφερειακά Γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»
β. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04.10.2013 και ώρα 11:00
γ. Πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση,
τηλέφωνο – fax, e-mail)
δ. Η φράση: «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού».
4.
Μέσα στον παραπάνω σφραγισµένο φάκελο, θα πρέπει να έχουν περιληφθεί επί
ποινή αποκλεισµού αφενός τα «δικαιολογητικά συµµετοχής» και αφετέρου ο
σφραγισµένος «φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς» και ειδικότερα:
α. «Τα δικαιολογητικά συµµετοχής» τα οποία πρέπει να υποβάλει η
συµµετέχουσα επιχείρηση σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα είναι τα παρακάτω
πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές:
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α.1 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
α.2 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας για τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
Η ισχύς των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Επιπλέον ο ∆ιαγωνιζόµενος θα προσκοµίσει:
α.3 Αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών µε όλα τα
τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα
στην ελληνική γλώσσα κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆ και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Εξαιρούνται τα συνοδευτικά
έγγραφα των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία µπορούν να είναι είτε στην Ελληνική είτε
στην Αγγλική γλώσσα.
β. Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει:
β.1
Την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος, συµπληρωµένη σε
έντυπο όπως το υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), και περιλαµβάνει τις επιµέρους τιµές
(αριθµητικά) και το µηνιαίο τίµηµα σε Ευρώ (αριθµητικά και ολόγραφα) χωρίς ΦΠΑ.
β.2 Τιµοκατάλογο στον οποίο βασίζεται η Οικονοµική Προσφορά και ο
οποίος θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης.
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε
αθροίσµατα και γινόµενα διορθώνονται από την Επιτροπή µε βάση την ολόγραφη τιµή της
µηνιαίας δαπάνης.
Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νόµιµου
εκπροσώπου του υποψήφιου Προµηθευτή .
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες.
Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που
µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα
στάδιο της διαδικασίας. ∆εν θα γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της
Προµήθειας.
Οι υποβαλλόµενες προσφορές, ισχύουν για εξήντα (60) ηµέρες από την εποµένη
της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που τυχόν
ισχύουν για µικρότερο χρονικό διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται
από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.
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Οι προσφερόµενες τιµές σε ευρώ (€), θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν
υπόκεινται σε αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση της
υπόψη προµήθειας.
Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται
τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωµα
αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική
διάταξη.
5.
Κριτήριο επιλογής του Προµηθευτή θα είναι η χαµηλότερη τιµή (σύνολο µηνιαίας
δαπάνης του σχετικού πίνακα της οικονοµικής προσφοράς, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
6.
Η παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας αφορά στο σύνολο των
εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ (Κεντρική & Περιφερειακές Υπηρεσίες) για χρονικό διάστηµα ενός
(1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ή όπως καθοριστεί σε αυτήν και µε
δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας των υπηρεσιών για έξι (6) µήνες χωρίς
υπέρβαση του προϋπολογισµού.
7.
Για την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που θα
υπογραφεί η ΕΟΑΕ θα ορίσει αρµόδια όργανα µετά την υπογραφή της. Η πληρωµή του
Προµηθευτή θα γίνεται σε ευρώ ανά δίµηνο, µετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των
υπηρεσιών από το αρµόδιο όργανο επίβλεψης, µετά την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου
και προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.
8.
Το συνολικό ποσό της σύµβασης που θα υπογραφεί ορίζεται ίσο προς το ποσό
της οικονοµικής προσφοράς του µειοδότη και δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του
προϋπολογισµού της προµήθειας.
Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να συνδεθεί στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ µόλις αυτό
καταστεί εφικτό. Επιπλέον η ΕΟΑΕ θα έχει το δικαίωµα µείωσης του συνολικού ποσού της
σύµβασης, µέχρι και 50%, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση του Προµηθευτή.
Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε την τιµή µονάδος της οικονοµικής του
προσφοράς, από την οποία προκύπτει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής
εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την
οικονοµική του προσφορά, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος, τα έξοδα µισθοδοσίας
προσωπικού, µετακινήσεων, προµηθειών, µεταφορών υλικών εγκατάστασης, συνδέσεων,
δοκιµών, ασφαλίσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ., µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας
και την οριστική παραλαβή της.
Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος
εισοδήµατος, η παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση εκτός από τον
Φ.Π.Α., που βαρύνει την Εταιρία µας.
9.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ,
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στην ορισµένη ηµέρα και ώρα της παραγράφου 2, στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Εταιρείας µας, στο ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης.
Την ορισµένη ηµέρα και ώρα η Επιτροπή διαγωνισµού προχωρά στην
καταχώρηση των προσφορών σε Πρακτικό της, κατά σειρά αριθµού πρωτοκόλλου, και στην
αποσφράγιση των «φακέλων συµµετοχής». Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή διαγωνισµού
µονογράφει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους σφραγισµένους φακέλους Οικονοµικής
Προσφοράς, που εµπεριέχονται και στη συνέχεια ελέγχει, αν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
είναι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης (παρ. 4.α της παρούσας). Στη
συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει τις αποδεκτές προσφορές, αποσφραγίζει τους φακέλους
«Οικονοµικής Προσφοράς» των συµµετεχόντων που δεν απορρίφθηκαν και κατατάσσει τις
αποδεκτές προσφορές στο Πρακτικό της κατά αύξουσα σειρά .
Εάν η συνεδρίαση της επιτροπής διακοπεί, ο χρόνος και τόπος συνέχισής της,
ανακοινώνεται.
Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας, συντάσσει Πρακτικό,
προτείνοντας ως ανάδοχο Προµηθευτή το µειοδότη. Το αρµόδιο όργανο της Εταιρίας θα
αποφανθεί επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και θα προβεί στην ανάθεση της
Προµήθειας.
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσει τους
συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που
υπέβαλαν, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να
ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεποµένων στην
παρούσα Πρόσκληση.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά
οποιουδήποτε σταδίου της διαδικασίας, οι οποίες απευθύνονται προς την Επιτροπή
διαγωνισµού και ασκούνται δια καταθέσεώς τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της
αναθέτουσας αρχής, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα ανακοίνωσης του
αποτελέσµατος της διαδικασίας, που γίνεται µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείου (e-mail). Η Επιτροπή ελέγχει όλα τα στοιχεία των ενστάσεων και εισηγείται στο
αρµόδιο όργανο, το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων. Η υποβολή ενστάσεων
δεν διακόπτει την εξέλιξη του διαγωνισµού.
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατος από το αρµόδιο
όργανο της Εταιρίας µετά από το “Εισηγητικό” Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισµού,
που έχει τη δυνατότητα να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για το σύνολο των προς
προµήθεια υπηρεσιών ή µέρος αυτών. Στην περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια
υπηρεσιών, η αµοιβή του Προµηθευτή θα µειωθεί ανάλογα. Η Εταιρία δεν υπέχει καµία
υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Προµηθευτή για την εν λόγω
µείωση.
Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει,
5304_2236_1_prosklisi_oe_1

Έντυπο Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-∆Π-103/2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝ ISO 9001:2008 - Αριθµ. 041120167

5

ΑΔΑ: ΒΛ9Σ46Ψ8ΟΝ-Υ70

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ 26-09-2013
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax
: 2310 475935-6
ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ιεύθυνση Οικονοµικών / Τµήµα Προµηθειών
Aρµόδιος : Ε. Ζυγούρας

Θεσσαλονίκη, 19/09/2013

Αριθµ. Πρωτ. : A360564
Κωδ. Εγγρ. : Ε22/250/ΘΖ/2236/θζ

να µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του
µειοδότη .
Σε κάθε περίπτωση από τα αναφερόµενα στα προηγούµενα άρθρα της παρούσας
κατά την εκτέλεση της προµήθειας υπερισχύει η σύµβαση, όπως θα υπογραφεί µετά την
απόφαση κατακύρωσης.
10. Η σχετική απόφαση ανάθεσης του αρµοδίου οργάνου της Εταιρίας ανακοινώνεται
στον επιλεγέντα Προµηθευτή µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα, ο οποίος καλείται για τη σύναψη
της σχετικής σύµβασης.
Η έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και η ανακοίνωση της επιλογής του
Προµηθευτή γίνεται µετά την άπρακτη εκπνοή της ως άνω διήµερης προθεσµίας ή µετά την
απόρριψη των ενστάσεων που τυχόν θα ασκηθούν. Η παραπάνω έκδοση και ανακοίνωση
µπορεί να γίνουν και µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση όµως δεσµεύει
τον επιλεγέντα µόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί.
Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Προµηθευτής στον οποίο κοινοποιήθηκε η
απόφαση ανάθεσης, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης η οποία έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα, ή δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κηρύσσεται
έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
Σε µια τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της
προµήθειας στους υπόλοιπους κατά σειρά µειοδοσίας συµµετέχοντες.
11. Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην
ΕΟΑΕ εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η οποία θα ανέρχεται συνολικά σε
1.250 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του Προϋπολογισµού.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την «Εγνατία Οδός Α.Ε.», θα αναφέρει
ρητά την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό της εγγυητικής, τον τίτλο της
προµήθειας, την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται, την
ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι το παραπάνω
ποσό καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε τρεις µέρες
από τη σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή που θα γίνει µετά το χρόνο της ισχύος της σύµβασης και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
12. Η Σύµβαση που θα καταρτισθεί θα είναι σύµβαση Προµήθειας υπηρεσιών και
κατά συνέπεια η ευθύνη και δαπάνη για το χρησιµοποιούµενο προσωπικό, ανήκει
αποκλειστικά στον Προµηθευτή.
Στη διάρκεια της σύµβασης ο Προµηθευτής έχει την υποχρέωση να τηρεί όλους
τους ισχύοντες νόµους και τις ειδικότερες διατάξεις αστυνοµικές και διοικητικές, καθώς και την
νοµοθεσία που αφορά στην υγεία και ασφάλεια του προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει.
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13. Η συµµετοχή στo διαγωνισµό, συνιστά τεκµήριο ότι η συµµετέχουσα επιχείρηση
έλαβε πλήρη γνώση του παρόντος κειµένου και απεδέχθη την νοµιµότητά του.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τεχνικά θέµατα, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ. Μ.
Ζεγλίνα (τηλ. 2310 470369, 470377, e-mail : mzeglin@egnatia.gr).
Για την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Ζεγλίνας

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Φάκελο Προµήθειας
2. Μέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού
Συνηµµένα:
- Παράρτηµα (Οικονοµική Προσφορά)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για την «Προµήθεια Υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα Κεντρικά και τα Περιφερειακά
Γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»
Της εταιρείας .......................................................................................................................... µε έδρα
τ…………………………, οδός ……………………………………………………., αριθµ…..., Τ.Κ.
…………………, Τηλ. ……………………., Fax……………………, E-mail…………………….. .
Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ»
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος .......................................................................................
εκπρόσωπος της εταιρείας, υποβάλλω την οικονοµική προσφορά:
Είδος κλήσεων

Ενδεικτική Μηνιαία
διάρκεια κλήσεων
(λεπτά)

Κινητά (ενιαία χρέωση προς όλους τους
παρόχους Cosmote-Vodafone-WIND-Q
Telecom)
∆ιεθνείς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ,
Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Άπω Ανατολή, Βαλκάνια)

ως

νόµιµος

Τιµή / λεπτό

∆απάνη

€

€

2.000

250

Αστικές

14.000

Yπεραστικές

10.000

Σύνολο Μηνιαίας ∆απάνης
(Αριθµητικά)
ΣΥ ΝΟ ΛΟ Μ η ν ιαία ς ∆ α π άν η ς ( Ο λ ό γ ραφ α) :
.................................................................................................................................................
Σηµειώσεις:
1.
2.
3.

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την παρούσα Πρόσκληση µε
τα Παραρτήµατά της, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Η προσφερόµενη τιµή ανά λεπτό θα είναι ενιαία από το πρώτο λεπτό χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση της
τιµής ανάλογα µε τη συνολική µηνιαία διάρκεια των κλήσεων. Η ανωτέρω µηνιαία διάρκεια κλήσεων είναι
ενδεικτική (µε βάση στοιχεία διάρκειας των κλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2012). Η ΕΟΑΕ δεν
δεσµεύεται να τηρήσει την ανωτέρω διάρκεια κλήσεων, η οποία µπορεί να µειωθεί σε ετήσια βάση µέχρι 50%
του συνόλου της µηνιαίας δαπάνης Η προσφορά όπως και το Τιµολόγιο του ∆ιαγωνιζόµενου στο οποίο
βασίζεται αυτή, θα παραµένουν σταθερά για την περίοδο του ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία έναρξης των
υπηρεσιών, όπως αυτή καθοριστεί στη σύµβαση.

Θεσσαλονίκη ...................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα – υπογραφή)
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