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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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 κ.
Τσιρώνη, Τηλέφωνα: 2310-470501, 2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu
I.2) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στη διεύθυνση: (URL) http://www.egnatia.eu.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.4) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1) Εύρος της σύμβασης. Τίτλος: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο υποτμήμα "Ξινό Νερό Αμμοχώρι" του τμήματος 50.2 "Πτολεμαΐδα Φλώρινα" του Κάθετου Άξονα 50 "Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη" – Κωδ.
αναφοράς 5536».
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες.
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 93.955 Ευρώ
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: Όχι
ΙΙ.2) Περιγραφή. Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Κάθετος Άξονας 50 "Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη ".
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής,
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Διάρκεια της σύμβασης: 80 ημέρες.
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.
IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής.
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

Οι προσφέροντες ή τα μέλη τους (σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων) απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικότερα και πέραν των ανωτέρω:
α. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορίας μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), πτυχίο Β’ τάξη
και άνω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 (παρ. 1.α και 2.β) του Ν.4412/2016 και στο Κεφ.4
«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΑΜΟΙΒΕΣ» του τεύχους «ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ».
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη ή κράτη ή χώρες της παρ. 17.1 του τεύχους
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας», στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι παρόχων υπηρεσιών (Μητρώα
του Παραρτηματος XI του Προσαρτηματος Α΄ του Ν.4412/2016, στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς σε
κατηγορίες μελετών και τάξεις αντίστοιχες με εκείνες της παρούσας παραγράφου, περίπτωση α.
γ Οι προσφέροντες, που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτη ή
χώρες της παρ. 17.1 του τεύχους «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας», στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι παρόχων υπηρεσιών, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
της χώρας εγκατάστασής τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την
εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών της παρούσας παραγράφου, περίπτωση α, κατά το άρθρο 39
του Ν. 3316/05, τουλάχιστον το παρακάτω: ένα (1) μελετητή με οκταετή εμπειρία στο ζητούμενο
αντικείμενο.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής,
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν..4412/2016, μπορούν να συμμετέχουν.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόμενος:

K:\A50200\Design\Tenders\2017_5020_Mel Per Epipt_5536\advert\00_Greek press_advert_5536.doc
Σελ. 1 από 2

5020/5536

ΑΔΑ: 6Η9Μ46Ψ8ΟΝ-6ΕΗ

17PROC002000071 2017-09-26

α) να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία (2007 έως σήμερα), μία τουλάχιστον Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) οδικών έργων υποκατηγορίας Α1, βάσει της ΥΑ 1958/2012, εγκεκριμένη από την αρμόδια
υπηρεσία, και
β) να διαθέτει ομάδα μελέτης, αποτελούμενη από ένα μελετητή οκταετούς εμπειρίας και ένα μελετητή τετραετούς
εμπειρίας σε συναφείς μελέτες.
Τα Κριτήρια επιλογής και τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής
Διαδικασίας».
IΙI.2) Όροι που αφορούν στη σύμβαση υπηρεσιών
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.
Σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: Ο Ν.4412/2016, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: Υποχρέωση αναφοράς των
ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της
σύμβασης.
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) Περιγραφή. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.
Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις: Ναι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής και όροι για την αποσφράγιση των
προσφορών. Ημερομηνία: 25.10.2017, Τοπική ώρα: 11:00. Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Εκπρόσωποι
διαγωνιζόμενων.
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνική.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10 μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία
παραλαβής προσφορών.
VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι
Συμπληρωματικές Πληροφορίες. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ποσού 1.879 €.
Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης
(χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 4 ο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, που αφορά και την
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Προθεσμία για την πρόσβαση σε έγγραφα ή λήψη συμπληρωματικών εγγράφων: 17.10.2017, Τοπική Ώρα: 16:00,
Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής
Διαδικασίας».
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/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, για να
υποβάλλουν όμως προσφορά θα πρέπει να προμηθευτούν και να συμπληρώσουν το έντυπο της Οικονομικής
Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26.09.2017.
Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.
Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
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