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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030,
Τ.Κ. 57001, Πόλη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ
κ. Π. Μεντίζη, Τηλέφωνα: 2310-470200 Φαξ: 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, URL:
http://www.egnatia.eu
I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στη διεύθυνση (URL): Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και http://www.egnatia.eu της
Εγνατία Οδός ΑΕ (στην περιοχή Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: (URL):
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε
έντυπη μορφή θα γίνει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, στη διεύθυνση της παρ. Ι.1.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1), ΙΙ.2.1),II.2.2), ΙΙ.2.4) Τίτλος: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΟΥΣ Kωδικός Αναφοράς 5946
CPV : 50313000-2, 50313100-3, 50313200-4
II.1.4) Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και
συντήρησης των φωτοτυπικών και εκτυπωτικών συστημάτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» συμπεριλαμβανομένων των
ανταλλακτικών και των αναλωσίμων καθώς και των εργατικών διάγνωσης και αποκατάστασης βλαβών τους, στα
κεντρικά της γραφεία στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίρια Κεντρικό – Μποτζώρλος – ΠΡΟΚΑΤ) και στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες αυτής (Περ. Υπ. Ιωαννίνων – Κ.Δ.Α. Γρεβενών – Περ. Υπηρεσία Δερβενίου Θεσσαλονίκης – Περ. Υπηρεσία
Κομοτηνής – Περ. Γραφείο Αλεξανδρουπόλεως), για τριάντα έξι (36) μήνες ή μέχρι συνολικού αριθμού παραγόμενων
αντιγράφων (από το σύνολο των συστημάτων) 3.600.000 ασπρόμαυρων και 450.000 έγχρωμων από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
II.1.5), ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 42.000 €
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Όχι
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: GR – Εγνατία Οδός: Θεσσαλονίκη EL522
IΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο Τιμή Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή)
ΙΙ.2.7) Διάρκεια της σύμβασης : 36 μήνες ή μέχρι συνολικού αριθμού παραγόμενων αντιγράφων (από το σύνολο των
συστημάτων) 3.600.000 ασπρόμαυρων και 450.000 έγχρωμων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
II.2.10) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
II.2.11) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
II.2.13) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου
2.2.1 της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς πρέπει
(i) να διαθέτουν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, με δυνατότητα ανταπόκρισης στους νομούς εγκατάστασης των
συστημάτων.
(ii) να διαθέτουν βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου των αντίστοιχων συστημάτων
ότι ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής θα παρέχει τις ζητούμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες.
(iii) να έχουν εκτελέσει, κατά την διάρκεια των έξι (6) τελευταίων ετών, δύο (2) συμβάσεις παρόμοιες με την υπό
ανάθεση σύμβαση για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη φωτοτυπικών & εκτυπωτικών συστημάτων, με ετήσιο
προϋπολογισμό αθροιστικά άνω του 50% του προϋπολογισμού, του υπό ανάθεση έργου. Η υπηρεσία θα έχει την
δυνατότητα να ζητήσει λεπτομέρειες των έργων που έχουν διεκπεραιωθεί.
ΙΙΙ.1.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
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Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης
ποιότητας ISO 9001:2015 για την συντήρηση και υποστήριξη μηχανημάτων, αναλωσίμων και ανταλλακτικών.
Πληροφορίες, διατυπώσεις και δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να κριθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια
επιλογής αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 08.11.2021, Τοπική ώρα 16:00.
IV.2.3) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Ναι
IV.2.4) Γλώσσα (-ες) στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 12.11.2021, Τοπική ώρα 11:00, Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.3. Η
διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ύψους 840€ και
ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής)
των προσφορών.
Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη ανοικτής
διαδικασίας».
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 02.11.2021.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στην διαδικτυακής
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
http://www.egnatia.eu (στην περιοχή Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και η
υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της
Εγνατία Οδός ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19/10/2021

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

K:\Promithies\2021_AXT_5946_Συντήρηση ΦΑ_εκτυπωτών\ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ\Advert\00_5946_Greek press.docx
0000/5946
Σελ. 2 από 2

