
  

    
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & 
Ανθρωπίνων Πόρων 
Υποδιεύθυνση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού & 
Μητρώου 
Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών 
Τ.Θ. 60030, 57001 Θεσσαλονίκη-Θέρμη           
Τηλ. Κέντρο : 2310470200 
Email            : eoae@egnatia.gr 

 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 04/11/2022 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: «Ετήσια ανανέωση του υπ’αρ. CSI 22389491 συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης και Αναβαθμίσεων 
(Software Update Licesnse & Support) των αδειών λογισμικού τεχνολογίας Oracle».  

  Προϋπολογισμός 7.500,00€, πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς 6053 
 
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 
37119(ID173818)/25.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΦΘΖ46Ψ8ΟΝ-ΦΨ0) Απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.», την προμήθεια του θέματος προϋπολογισμού 7.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

H επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (Απευθείας 
Ανάθεση) κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, μετά από 
δημοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»  (www.egnatia.eu ή 
https://www.egnatia.eu/prokirixeis/) στην οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση.  

Σχετικό ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης 6ΚΧΑ46Ψ8ΟΝ-ΡΚΖ με κωδ. Εγγράφου 221031001 και αρ. Πρωτοκόλλου 
Α01/0442/31.10.2022.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον  ακόλουθο κωδικό του Κοινού λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  

72261000-2  Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 

72267000-4 Υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής λογισμικού 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται ή τα 
μέλη τους (σε περίπτωση σύμπραξης/ ένωσης οικονομικών φορέων) για να μην αποκλειστούν από τη 
διαδικασία: 

o να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

o να διαθέτουν έγγραφα από τον κατασκευαστή του λογισμικού (Oracle) από τα οποία να προκύπτει 
ότι έχουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση για την μεταπώληση: (α) των προϊόντων Oracle Enterprise 
Edition, Oracle Spatial and Graph, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition και (β) των 
συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης και αναβαθμίσεων  των ανωτέρω  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής σε ευρώ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
συμμετέχοντες, αρκεί να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (6ο χλμ Θεσσαλονίκης-
Θέρμης ΤΚ 57001), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση 
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των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ. στα 
κεντρικά γραφεία (6ο χλμ θεσσαλονίκης-Θέρμης) εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

Οι οικονομικές προσφορές σε έντυπη μορφή υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), 
στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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: 

«Ετήσια ανανέωση του υπ’αρ. CSI 22389491 συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης και Αναβαθμίσεων 
(Software Update Licesnse & Support) των αδειών λογισμικού τεχνολογίας Oracle».  

  Προϋπολογισμός: 7.500,00€, πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς 6053 

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

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 18/11/2022 

 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. 

Και επιπλέον  

• έγγραφα από τον κατασκευαστή του λογισμικού (Oracle) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν την 
κατάλληλη εξουσιοδότηση για την μεταπώληση: (α) των προϊόντων Oracle Enterprise Edition, Oracle 
Spatial and Graph, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition και (β) των συμβολαίων 
τεχνικής υποστήριξης και αναβαθμίσεων  των ανωτέρω 

Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου. Τα ανωτέρω 
έγγραφα θα πρέπει να υπογράφονται 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 «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η συνολική διάρκεια παράδοσης του συμβολαίου  του θέματος ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της 
Απόφασης Ανάθεσης και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Τεχνικό Αντικείμενο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) της 
παρούσας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Μετά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Σύγκλισης & 
Πληροφοριακών Συστημάτων, και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκδίδεται η απόφαση 
κατακύρωσης από την ανωτέρω αρµόδια ∆ιεύθυνση και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 
προς όλους τους συµµετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η ανάθεση της Προμήθειας ολοκληρώνεται με την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» και κοινοποιείται στον ανάδοχο προκειμένου να ξεκινήσει η προμήθεια. 

 

 





  

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 με την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης και μετά 
την έκδοση οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής. Για την πληρωµή θα κατατεθούν 
πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, όπου από τις κείµενες διατάξεις απαιτούνται. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
Υποδιευθυντής  

Ψηφιακής Σύγκλισης & Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 

 

              

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  





  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Ετήσια ανανέωση του υπ’αρ. CSI 22389491 συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης και Αναβαθμίσεων 
(Software Update Licesnse & Support) των αδειών λογισμικού τεχνολογίας Oracle 
 
Η προμήθεια αφορά την ανανέωση του υπ’αρ. CSI 22389491 συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης και 
Αναβαθμίσεων (Software Update Licesnse & Support), το οποίο αφορά τις παρακάτω άδειες λογισμικού 
τεχνολογίας ORACLE:   

 

α/
α 

Είδος 
Αριθμός 
χρηστών 

Ελάχιστος αριθμός 
προσφερόμενων NUPs 

CSI 
Number 

1 Oracle Database Enterprise 
Edition 

5 25 

22389491 2 Oracle Spatial and Graph 5 25 

3 Oracle Internet Application 
Server Enterprise Edition 

5 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Λάμπρος Σακελλαρίου 
Τμήμα Ανάλυσης/Ανάπτυξης Συστημάτων & 

Διοδίων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





  

 
 

             
   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (προϋπολογισμού 7.500,00€)  

για την  

«Ετήσια ανανέωση του υπ’αρ. CSI 22389491 συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης και 
Αναβαθμίσεων (Software Update Licesnse & Support) των αδειών λογισμικού τεχνολογίας 

Oracle» 

  Προϋπολογισμός: 7.500,00€, πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς: 6053 

Της επιχείρησης ...........................................................................................ΑΦΜ......................................... 

έδρα .............................................................................................................................................................. 

Οδός .................................................................................................................................αριθμ. ..................  

τηλ. ...........................Fax …………………………………………. email ................................………………………………………. 

 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 

Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της Σύμβασης του 
τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και δηλώνω 
ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 
Σύμβασης στο σύνολό της. 

 

α/α 

 

Προμήθεια 

 

 

Προσφερόμενη Τιμή 

(Αριθμητικώς) 

1. 

Ετήσια ανανέωση του υπ’αρ. CSI 22389491 
συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης και Αναβαθμίσεων 
(Software Update Licesnse & Support) των αδειών 
λογισμικού τεχνολογίας Oracle 

----------------------------- 

Προσφερόμενη Τιμή (Ολογράφως): 

...................................................................................................................................................................................... 

 

Σημειώσεις: 

- Στην τιμή προσφοράς δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

- Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού, ήτοι 7.500,00€  

- Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή και κάθε άλλη 
δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτημα Ι αυτής. 

 

 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.......................................................... 

 Ο προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 

 




