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Γρεβενά, 04/08/2021 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: «Παροχή Υπηρεσιών Σύνδεσης Κ.Σ. & Άμεσης επέμβασης (security) του Λυόμενου 
Κτιρίου – Αρχείου του Κλιμακίου Γρεβενών της Διευθύνουσας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Κατασκευών Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ».  

  Προϋπολογισμός 300,00€, πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς 5954 
 
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 
21021902-1  (ΑΔΑ: 6ΓΩΙ46Ψ8ΟΝ-ΧΣ5) Απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.», την παροχή υπηρεσιών του θέματος προϋπολογισμού 300,00€, 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 ΨΘΠΘ46Ψ8ΟΝ-31Φ με κωδ. Εγγράφου 21031802 και αρ. 
Πρωτοκόλλου Ε01/0350/18.03.2021.  

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

79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
συμμετέχοντες, αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Κατασκευών Δυτικής Μακεδονίας - Κλιμάκιο Γρεβενών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (3ο χλμ Γρεβενών-
Καλαμπάκας ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 και ώρα 
12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει την Τετάρτη 18 
Αυγούστου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Κλιμακίου Γρεβενών της εταιρείας «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.». 

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.» 

Διευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία Κατασκευών Δυτικής Μακεδονίας - Κλιμάκιο Γρεβενών 
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: 

«Παροχή Υπηρεσιών Σύνδεσης Κ.Σ. & Άμεσης επέμβασης (security) του Λυόμενου Κτιρίου – Αρχείου του 
Κλιμακίου Γρεβενών της Διευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Κατασκευών Δυτικής Μακεδονίας της 

εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ».  

  Προϋπολογισμός: 300,00€, πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς 5954 

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

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 18/08/2021 

 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  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Νόμος 2518/97 ΦΕΚ 164 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ 209/Α/2008).  

Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και στην Υπεύθυνη Δήλωση 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 της παροχής υπηρεσιών  του θέματος ορίζεται σε ένα (1) έτος 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 Διευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία 
Κατασκευών Δυτικής Μακεδονίας, και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά βάσει της τιμής, θα 
ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει αντίγραφο της κατάλληλης άδειας 
λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Νόμος 2518/97 ΦΕΚ 164 τεύχος Α’ όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ 209/Α/2008).  

Εφόσον το ανωτέρω δικαιολογητικό γίνει δεκτό, εκδίδεται η Απόφαση Ανάθεσης.  

 





  

3 
 

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 θα γίνει τμηματικά, ανά εξάμηνο μετά την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το 
αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της προμήθειας. Η πληρωμή του κάθε τιμολογίου θα 
ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μήνα από την τιμολόγηση.  

Για την πληρωμή θα κατατεθούν πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όπου 
από τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Γεώργιος Εμμανουηλίδης 
Υποδιευθυντής  

Διευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Κατασκευών Δυτικής Μακεδονίας                                                                                

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
«Παροχή Υπηρεσιών Σύνδεσης Κ.Σ. & Άμεσης επέμβασης (security) του Λυόμενου Κτιρίου – Αρχείου του 
Κλιμακίου Γρεβενών της Διευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Κατασκευών Δυτικής Μακεδονίας της 
εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ». 
 
Ο «Ανάδοχος» έχει την υποχρέωση με δικά του έξοδα να προχωρήσει στην άμεση σύνδεση των συστημάτων 
συναγερμού των γραφείων της Διευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων Δυτικής & Κεντρικής 
Μακεδονίας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων εντός 48 ωρών από την ανάθεση των υπηρεσιών.  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, για την συντήρηση και επιθεώρηση του συστήματος και αποκατάσταση 
τυχόν βλαβών. 

To σύστημα συναγερμού θα συνδέεται με το κέντρο λήψης σημάτων μέσω υφιστάμενης τηλεφωνικής 
γραμμής. Η επικοινωνία του συστήματος συναγερμού με το κέντρο λήψης σημάτων θα γίνεται με την 
αποστολή κωδικοποιημένων ψηφιακών στοιχείων  μέσω ψηφιακού κωδικοποιητή. 

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής καναλιών για κάθε περίπτωση 
ενεργοποίησης από διάρρηξη ή φωτιά, βλάβης του συστήματος και έλεγχο διακοπής της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος από το δίκτυο ηλεκτροδότησης καθώς και της επαναφοράς του. 

Μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης σε κάθε ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού (παραβίαση ή τεχνικής 
φύσης) φτάνει κωδικοποιημένο σήμα στον κεντρικό σταθμό της εταιρείας, όπου, αν είναι σήμα ρουτίνας (π.χ. 
όπλιση – αφόπλιση) απλώς καταγράφεται, αν είναι σήμα τεχνικής φύσης γίνονται ενέργειες, όπως (π.χ. 
αλλαγή μπαταρίας, αποκατάσταση βλαβών, άρση συναγερμού) και αν είναι σήμα παραβίασης να 
ειδοποιούνται η Άμεσος Δράση καθώς και οι υπεύθυνοι χειριστές του συστήματος. 

Με τη λήξη της συνεργασίας ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επαναφέρει τα συστήματα συναγερμού της 
Εταιρείας στην αρχική τους κατάσταση και να συνεργαστεί με τον επόμενο Ανάδοχο για τη σύνδεση των 
συστημάτων. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Γεώργιος Εμμανουηλίδης 

Υποδιευθυντής 
Διευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας  

Κατασκευών Δυτικής Μακεδονίας                                                                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (προϋπολογισμού 300,00€)  

για την  

«Παροχή Υπηρεσιών Σύνδεσης Κ.Σ. & Άμεσης επέμβασης (security) του Λυόμενου Κτιρίου – 
Αρχείου του Κλιμακίου Γρεβενών της Διευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Κατασκευών 

Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ».  

  Προϋπολογισμός: 300,00€, πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς: 5954 

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. 

«Παροχή Υπηρεσιών Σύνδεσης Κ.Σ. & Άμεσης 
επέμβασης (security) του Λυόμενου Κτιρίου – Αρχείου 
του Κλιμακίου Γρεβενών της Διευθύνουσας 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Κατασκευών Δυτικής 
Μακεδονίας της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ». 

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

Προσφερόμενη Τιμή (Ολογράφως): 

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

 

Σημειώσεις: 

- Στην τιμή προσφοράς δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

- Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού, ήτοι 300,00€  

- 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. 

 

 

 

 

 

 ΓΡΕΒΕΝΑ .................................................................. 

 Ο προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 

 




