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I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Reason:
Location: Athens
I.1) Εγνατία Οδός ΑΕ, 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Διεύθυνση Συμβάσεων, GR-570 01 Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310470448, 2310470200, e-mail:eoae@egnatia.gr, Νuts code:GR122, Φαξ 2310470297, 2310475936, διεύθυνση
διαδικτύου www.egnatia.eu.
Σημεία επαφής: 1) Δ/νση Συμβάσεων 2) Πρωτόκολλο
Περαιτέρω πληροφορίες και τεύχη είναι διαθέσιμα από: Το προαναφερόμενο σημείο επαφής 1)
Προσφορές συμμετοχής αποστέλλονται: Στο προαναφερόμενο σημείο επαφής 2)
I.2) Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.3) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
Η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: Όχι.
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Σταθμού Διοδίων
Ασπροβάλτας επί της Εγνατίας Οδού (11.2-11.3)»
II.1.2) Έργα. Εκτέλεση. Τόπος Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (Nuts code GR122)
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση.
ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: Βασικό σχέδιο του έργου είναι η κατασκευή του Σταθμού
Διοδίων (Σ.Δ.) στην θέση «Ασπροβάλτα» στην Χ.Θ. 396+700m του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού, όπως
αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014. Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες
εργασίες διαπλάτυνσης οδοστρώματος, διαμόρφωσης χώρου, κατασκευής κτιρίου διοίκησης και οικίσκων εισπρακτόρων,
στέγαστρο λωρίδων διέλευσης, νησίδες, η προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού, η σήμανση – ασφάλιση
στην περιοχή του σταθμού διοδίων και κάθε άλλη εργασία ώστε να καταστεί έτοιμος προς λειτουργία. Στο έργο
περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού σήμανσης - ασφάλειας
οδού, οικοδομικών, ύδρευσης, αποχέτευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
II.1.6) (CPV): 45.23.31.10.3
II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2.1)

Σύμβαση καλυπτόμενη από Συμφωνία για Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι.
Κατανομή σε τμήματα: Όχι.
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι.
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 1.774.193,55 € (με ΦΠΑ 2.200.000,00 €)

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
II.3) Προθεσμία εκτέλεσης: 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1.1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 35.483 € και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών
από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α. και Ασφάλιση του έργου "κατά παντός κινδύνου", σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
ΙΙΙ.1.2) Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το ΠΔΕ (ΣΑΕ-071/5) με κωδικό 2016ΣΕ07150000. Οι πληρωμές θα
γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο Α-8 της Ε.Σ.Υ.
III.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Κοινοπραξία (άρθρα 19, 76 και 140
του Ν. 4412/2016).
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι
III.2.1) Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Yπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 της Διακήρυξης, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Α. Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς (Εργοληπτικές Επιχειρήσεις):
α.Εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας Οδοποιίας εφόσον ανήκουν στην δεύτερη (2η) τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας
Ηλεκτρομηχανολογικών εφόσον ανήκουν στην πρώτη (1η) τάξη και άνω είτε,
β.Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
σύνδεσης με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχες με
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. είτε,
γ. Προερχόμενοι από τα ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
Β. Eνώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω
περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Eνώσεις /Κοινοπραξίες να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (Κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού
K:\ΔΙΟΔΙΑ\2017_ΣΔ_5535_Ασπροβάλτας\cons\Advert\5535_greek_advert.doc

1

1120-1130/5535

ΑΔΑ: Ψ82Μ46Ψ8ΟΝ-ΕΝ9
εγγράφου).
Γ. Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων (εργοληπτικών επιχειρήσεων) για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 1 (γ) του άρθρου 76, του Ν.4412/2016. Κατηγορία
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφ’ όσον δεν
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Δ. Ενώσεις /Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων (εργοληπτικών επιχειρήσεων) εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω Κοινοπραξίας).
Ε. Κάθε Οικονομικός φορέας /Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης /
Κοινοπραξίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε
διαγωνισμούς για τη κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Σε περίπτωση εγγραφής σε επίσημο επαγγελματικό κατάλογο ή πιστοποίησης από οργανισμό πιστοποίησης απαιτείται
και το πιστοποιητικό εγγραφής ή πιστοποίησης, οπότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών που μνημονεύονται σ΄ αυτό (άρθρο 64 της 2014/24/ΕΕ). Σε περίπτωση μη εγγραφής σε τηρούμενο
επίσημο κατάλογο ή μη πιστοποίησης από οργανισμό πιστοποίησης, επί πλέον απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει
εκτελέσει επιτυχώς έργα παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παραπάνω παραγρ. ΙΙΙ.2.1.Α.γ, απαιτείται ελάχιστη
τεχνική ικανότητα σύμφωνα με την παραγρ. 22.Γ του άρθρου 22 της Διακήρυξης, από την οποία να προκύπτει η εκτέλεση
έργων παρόμοιων ποιοτικά και ποσοτικά.
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Κατάλογος
εκτελεσμένων έργων τελευταίας πενταετίας με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης (άρθρο 23 της Διακήρυξης) για τις
Επιχειρήσεις της παραπάνω παραγρ. ΙΙΙ.2.1.Α.γ.
III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’αποκλειστικότητα συμβάσεις: Όχι.
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή.
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή : 5535
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα: Όχι
IV.3.3) Προθεσμία παραλαβής αιτήσεων για έγγραφα ή πρόσβασης σε έγγραφα: 05/05/2017 ώρα 16:00.
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών συμμετοχής: 11/05/2017 και ώρα 10:00.
IV.3.6) Γλώσσα: Ελληνική
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την προθεσμία που αναφέρεται για
την παραλαβή των προσφορών στην παραγρ. IV.3.4.
IV.3.8) Όροι για άνοιγμα προσφορών: Ημερομηνία 11/05/2017 και ώρα 10:00. Τόπος: Ως παρ. Ι.1. Παρευρισκόμενοι κατά
το άνοιγμα προσφορών: Εκπρόσωποι διαγωνιζομένων.
VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι.
VI.2) Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
VI.3) Πέραν των άλλων, ισχύουν και οι διατάξεις περί ελέγχου, συνεπειών και κυρώσεων των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων
καθώς και ονομαστικοποίησης των μετοχών του Ν.3310/05 ως ισχύει.
Επισημαίνεται η δυνατότητα χρήσης «επί έλασσον δαπανών» των επιμέρους συμβατικών κονδυλίων του
προϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με τη παρ. 3 το άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης που βρίσκονται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu. (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις), για να υποβάλλουν όμως
προσφορά θα πρέπει να προμηθευτούν και να συμπληρώσουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς όπως ορίζεται στις
παραγράφους Ι.1 και IV.3.3 της παρούσας.
Θεσσαλονίκη,07-04-2017
Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία οδός Α.Ε.»
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