1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ O∆ΟΣ ΑΕ"ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369"
48.000.000 ευρώ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\01_diak_diodia_splaisio_5369.doc

0000/5369/Β01

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ
O∆ΟΣ ΑΕ"ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5369

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

48.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
δηµόσιο διαγωνισµό που θα διεξαχθεί µε Ανοικτή ∆ιαδικασία
για την επιλογή αναδόχου συµφωνίας - πλαίσιο µε τίτλο:
«Συµφωνία πλαίσιο για την “Προµήθεια υπηρεσιών
λειτουργίας και υποστήριξης σταθµών διοδίων της "Εγνατία
Οδός ΑΕ" - Κωδικός Αναφοράς 5369”»,
προϋπολογισµού δηµοπράτησης 48.000.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 60/2007 και τον «Κανονισµό Προµηθειών της Εγνατία
Οδός Α.Ε.», όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης για
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.), και µε τους όρους του
παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της ως άνω
συµφωνίας - πλαίσιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή
Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή - Κύριος του Έργου - Φορέας κατασκευής - ∆ηµοπρατούσα
Αρχή - Εταιρεία είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (EOAE) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη:
Οδός
Ταχ.Κωδ
Τηλ.
Telefax
E-mail

:
:
:
:
:

6ο χλµ Θεσσαλονίκης Θέρµης
57001 Θεσσαλονίκη
2310470200, 2310470447, 2310470298, 2310470448
2310470297, 2310475936
eoae@egnatia.gr

προς την οποία οι προσφέροντες θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους, θα καταθέσουν τις
προσφορές και τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο
του διαγωνισµού) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.
Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ.
610/2/24.03.10, 764/1/26.03.13, 766/1/03.04.13 και 768/1/17.04.13 αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τα οποία µπορούν να µεταβάλλονται µε νεότερες
αποφάσεις, ακόµη και κατά τη διάρκεια της σύµβασης χωρίς εκ του λόγου αυτού ο
Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε
αντίρρηση ή αξίωση.

Άρθρο 2: Ορισµοί – Συντοµογραφίες
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι
έχουν την αντίστοιχη σηµασία:
1)

Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας (Ε.∆.∆.): Η αρµοδίως συσταθείσα Επιτροπή για
τη διεξαγωγή της ανοικτής διαδικασίας, δηλαδή για την εκτέλεση των καθηκόντων της
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και της
Επιτροπής Εισήγησης για Aνάθεση της προµήθειας (αποσφράγιση οικονοµικών
προσφορών και η ανακοίνωση της χαµηλότερης προσφερθείσης τιµής).

2)

Τεύχη της ανοικτής διαδικασίας ή τεύχη του διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο
8 της παρούσας, που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά.

3)

Ενδιαφερόµενος: Κάθε ενδιαφερόµενη Επιχείρηση,
Επιχειρήσεων που ζητά τεύχη της διαδικασίας.

4)

Προσφέρων ή ∆ιαγωνιζόµενος: O Ενδιαφερόµενος (µεµονωµένη επιχείρηση ή
Ένωση/Κοινοπραξία επιχειρήσεων) που υποβάλει προσφορά/φάκελο συµµετοχής στην
παρούσα διαδικασία.

5)

Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από τη διαδικασία να παρέχει
την συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί.

6)

∆ήλωση: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού
προσφέροντα, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
χώρας προέλευσης του προσφέροντα (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευόµενο απαραίτητα
από επίσηµη µετάφρασή του στα ελληνικά και επικυρωµένο κατά τα οριζόµενα στον
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρο 454).

ή

Ένωση
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Άρθρο 3: Παραλαβή τευχών Ανοικτής ∆ιαδικασίας - Παροχή διευκρινίσεων
3.1

Η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την
παραπάνω διεύθυνση. Πληροφορίες στα τηλ.: 2310470448, 2310470501, φαξ:
2310470297 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

3.2

Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών
της διαδικασίας, που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu,
στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, και να προµηθευτούν δωρεάν το έντυπο της
Οικονοµικής Προσφοράς από την παραπάνω διεύθυνση, το οποίο θα
συµπληρώσουν σύµφωνα µε την παρ. 22.6 της παρούσης.
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να παραλαµβάνουν, εφ’ όσον το επιθυµούν, τα
παραπάνω τεύχη, µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι την Παρασκευή, 5
Σεπτεµβρίου 2014. Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται από τα γραφεία της
∆ιεύθυνσης Συµβάσεων της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. µε την καταβολή του ποσού των
10 €, ύστερα από σχετική αίτηση των Ενδιαφεροµένων, η οποία θα περιέχει πλήρη
στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail). Η Εταιρεία παραδίδει τα
τεύχη εντός έξι (6) το πολύ ηµερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης.

3.3

Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης, να παραλάβουν, εφ’ όσον το επιθυµούν, , και
ταχυδροµικώς τα παραπάνω τεύχη, ή το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς,
κατόπιν συνεννόησης µε την Εταιρεία σχετικά µε τον τρόπο καταβολής της δαπάνης
αναπαραγωγής και αποστολής. Η Εταιρεία παραδίδει τα τεύχη της διαδικασίας στα
γραφεία της, στην ταχυδροµική υπηρεσία της επιλογής του Ενδιαφεροµένου, χωρίς
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους.

3.4

Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη της διαδικασίας, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις
στη ∆ιεύθυνση Συµβάσεων της “Εγνατία Οδός ΑΕ” στην παραπάνω διεύθυνση ή
επισκεπτόµενοι µετά από συνεννόηση τα γραφεία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” µέχρι και
την 6η µέρα πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

3.5

Απαντήσεις επί, ενδεχοµένως, γραπτών ερωτήσεων θα κοινοποιούνται κατά βάση
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) σε όλους τους ενδιαφεροµένους που
παρέλαβαν τεύχη της διαδικασίας καθώς και µε ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) µέχρι και έξι
(6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για το λόγο αυτό
συνιστάται οι Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για
σχετική ενηµέρωση. Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Εταιρείας .

Άρθρο 4: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής
4.1

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των
φακέλων συµµετοχής, ορίζεται η Πέµπτη, 11 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 11:00.

4.2

Η ως άνω ηµεροµηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ηµεροµηνία και ώρα λήξης
παραλαβής των φακέλων συµµετοχής από την Ε.∆.∆.

4.3

Αιτήσεις και προσφορές που τυχόν υποβάλλονται µετά από αυτή την ηµεροµηνία και
ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.
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Άρθρο 5: Έγκυρη συµµετοχή – Τρόπος υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - ∆ιεξαγωγή
∆ιαδικασίας
5.1

Κάθε Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει το φάκελο συµµετοχής του µε όλα
απαραιτήτως τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 του παρούσας. Για την έγκυρη
συµµετοχή του στη διαδικασία, ώστε να µην αποκλειστεί από αυτή, κάθε
Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει το φάκελο συµµετοχής του αφενός σύµφωνα
προς τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης και αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή µέσα
στην προθεσµία του παραπάνω άρθρου 4 της παρούσας ∆ιακήρυξης.

5.2

Οι φάκελοι συµµετοχής στη διαδικασία θεωρείται ότι υποβάλλονται έγκαιρα εφόσον
περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Εταιρείας (µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν
πρόσφορο οι Προσφέροντες) το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία)
που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων
συµµετοχής µέχρι την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης
αυτών και οι Προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής
των φακέλων συµµετοχής τους. Αποκλείεται η παραλαβή των φακέλων συµµετοχής
και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών.
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον
αποκλεισµό του Προσφέροντα, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την
καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα λήξης
της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών για λόγους ανώτερης βίας (όπως
απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης
εβδοµάδας και αν η µέρα αυτή είναι αργία την πρώτη επόµενη εργάσιµη µέρα. Στην
περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ενηµερώνει µε fax ή e-mail όλους τους Προσφέροντες
για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω
διαδικασία επαναλαµβάνεται.
Φάκελοι συµµετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο µετά την ώρα και
ηµεροµηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 4 της παρούσας θεωρούνται άκυροι και οι
Προσφέροντες αποκλείονται µε σχετική αναφορά και µνεία του λόγου του
αποκλεισµού στο Πρακτικό.

5.3

Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Ε.∆.∆. κατά
την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 4 της
παρούσας, οπότε η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που
κατατέθηκαν ή υποβλήθηκαν ταχυδροµικά στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου.
Οι φάκελοι συµµετοχής καταχωρούνται, κατά σειρά κατάθεσής τους στην υπηρεσία
Πρωτοκόλλου, στο Πρακτικό της διαδικασίας, στο οποίο ειδικότερα γράφονται η
επωνυµία του Προσφέροντα, ο εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που
απαιτεί η παρούσα ∆ιακήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κ.λ.π.

5.4

Κατά τη δηµόσια συνεδρίασή της η Ε.∆.∆., ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη
κατάθεση των Φακέλων Συµµετοχής τους αριθµεί και τους µονογράφει. Στη συνέχεια
ελέγχει την υποβολή των Οικονοµικών Προσφορών σε σφραγισµένους φακέλους
κατά το άρθρο 22 της παρούσας και αριθµεί και µονογράφει όλους τους
περιεχόµενους υποφακέλους των Φακέλων Συµµετοχής. Κατόπιν η Επιτροπή ανοίγει
τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όλων των Προσφερόντων,
µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν Προσφέροντα την έγκυρη
συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή την πληρότητα του
υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” κατά το άρθρο 22, την εκπλήρωση των
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προϋποθέσεων καταλληλότητας της προσωπικής του κατάστασης του άρθρου 19
(δικαιολογητικά της παραγρ. 22.2 του άρθρου 22), την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής του επάρκειας του άρθρου 20
(δικαιολογητικά της παραγρ. 22.3 του άρθρου 22) και την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων τεχνικής του ικανότητας του άρθρου 21 (δικαιολογητικά της παραγρ.
22.4 του άρθρου 22).
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται
τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή
ανακοίνωση του Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας
συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης
γίνεται µνεία στο Πρακτικό της Ε.∆.∆.
Οι υποφάκελοι της οικονοµικής προσφοράς
µονογράφονται και φυλάσσονται από την Ε.∆.∆.
5.5

δεν

αποσφραγίζονται,

αλλά

∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Η Ε.∆.∆., πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν
την πληρότητα του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” και νοµιµότητα των
σχετικών δικαιολογητικών, έχει την ευχέρεια τηρώντας την αρχή της ίσης
µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους Προσφέροντες να
“αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου,
µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα.
Ως “αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων
που ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η
προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία
του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής αποδεικνύουν τη συνδροµή κάποιας
από τις προϋποθέσεις της παρούσας.
Η Ε.∆.∆. δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους στα
υποβληθέντα δικαιολογητικά πιστωτικά ιδρύµατα ή εργοδότες των Προσφερόντων,
προκειµένου να συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητάς
τους, τα στοιχεία των άρθρων 20 και 21 της παρούσας.

5.6

Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» όλων των Προσφερόντων, η Ε.∆.∆. σε µυστική συνεδρίαση καταγράφει
στο Πρακτικό της την αιτιολογηµένη κρίση της περί των λόγων αποκλεισµού των
προσφερόντων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής
στην παρούσα διαδικασία. Κατόπιν ο Πρόεδρος σε δηµόσια συνεδρίαση ανακοινώνει
τις αποδεκτές Προσφορές και προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων των
Οικονοµικών Προσφορών που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούµενο στάδιο
«ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής». Στη συνέχεια η Επιτροπή τις µονογράφει,
ελέγχει την ορθότητα των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας, και κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά µειοδοσίας.
Η «Οικονοµική Προσφορά» των Προσφερόντων διορθώνεται και συµπληρώνεται από
την Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 22.6 της παρούσας.
Οι υποφάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς των Προσφερόντων που αποκλείσθηκαν
(για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και
φυλάσσονται µε µέριµνα της Ε.∆.∆., έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή
ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του
δικαιώµατος υποβολής αντιρρήσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή
ασκηθούν προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι
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κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής
διαδικασίας.
5.7

Ολοκλήρωση του Πρακτικού
Η Ε.∆.∆. θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο Πρακτικό στο οποίο θα
περιγράφονται σε διακριτά στάδια, οι ανωτέρω διαδικασίες, τυχόν εισηγήσεις
απόρριψης υποψηφίων και η κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά µειοδοσίας και
προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον Υποψήφιο που προσέφερε τη
χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Μετά την
ολοκλήρωσή του Πρακτικού ο Πρόεδρος της Ε.∆.∆ ανακοινώνει στον Πίνακα
Ανακοινώσεων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τη διάθεσή του, καθώς και το χρόνο λήξης
της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. Η ανακοίνωση αυτή και το Πρακτικό
αποστέλλεται, κατά βάση, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς όλους τους
προσφέροντες. Αντίγραφο του Πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στους
προσφέροντες, στα γραφεία της Εταιρείας, µε ευθύνη των προσφερόντων, χωρίς
αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους. Καθυστέρηση περί
την αποστολή ή την παραλαβή του Πρακτικού δεν αναστέλλει την έναρξη της
προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων.
Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονοµικών προσφορών µπορεί να
διενεργηθεί κλήρωση από την Αναθέτουσα Αρχή, µετά την εκδίκαση τυχόν
ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως των Προσφερόντων που υπέβαλαν τις ίδιες
προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

5.8

Είναι ευθύνη των Προσφερόντων να ενηµερώνονται έγκαιρα και από τον πίνακα των
ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, ώστε να
πληροφορούνται τις ηµεροµηνίες και ώρες των δηµοσίων συνεδριάσεων και να
προσέρχονται σ’ αυτές, να πληροφορούνται τις ηµεροµηνίες για τη διάθεση των
Πρακτικών της Ε.∆.∆., τις προθεσµίες υποβολής των αντιρρήσεων και για την
απόφαση ανάθεσης της σύµβασης.

5.9

Ενστάσεις
Οι αντιρρήσεις µπορούν να υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στο
∆ιαγωνισµό, απευθύνονται στον Πρόεδρο της Ε.∆.∆. και ασκούνται µε κατάθεσή τους
στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Η προθεσµία υποβολής
αντιρρήσεων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη
ηµέρα της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της διάθεσης του Πρακτικού. Η Ε.∆.∆
γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων και το αρµόδιο όργανο της εταιρείας εισηγείται στο
∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων.
Η απόφαση επί των αντιρρήσεων κοινοποιείται µε µέριµνα του Προέδρου της Ε.∆.∆.
σε όλους τους διαγωνιζόµενους.

5.10

Μετά την εκδίκαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» των τυχόν
αντιρρήσεων κατά του παραπάνω Πρακτικού την ενηµέρωση των προσφερόντων
περί των σχετικών αποφάσεων και την εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων, η Ε.∆.∆.
διαβιβάζει το Πρακτικό της και εισηγείται προς το αρµόδιο όργανο της «Εγνατία Οδός
Α.Ε.» την ανάθεση της προµήθειας στον Προσφέροντα που προσέφερε τη
χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας ∆ιακήρυξης.

5.11

Κοινοποίηση εγγράφων της Εταιρείας
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» που αφορούν στη
διαδικασία, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για τη διάθεση του Πρακτικού, στη διεξαγωγή
των δηµοσίων συνεδριάσεων, στην απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής επί τυχόν
ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται κατά
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βάση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Ειδικότερα, η κοινοποίηση της απόφασης
ανάθεσης γίνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στις παρ. 6.1 και 7.1 της παρούσας.
Αντίγραφα των εγγράφων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών
εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων κ.λπ. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται
στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», εφόσον ζητηθούν.

Άρθρο 6: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση
6.1

Η Ανοικτή ∆ιαδικασία επιλογής Προµηθευτή ολοκληρώνεται µε την έκδοση της
σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της “Εγνατία Οδός ΑΕ” περί
ανάθεσης της συµφωνίας - πλαίσιο. Η απόφαση αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος της Εταιρίας προς ενηµέρωση κάθε
ενδιαφεροµένου και κοινοποιείται, κατά βάση, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
προς όλους τους Προσφέροντες, πλην του επιλεγέντος Προµηθευτή, ως προς τον
οποίο τηρείται η διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.

6.2

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την ακύρωση της
διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση, τη µερική επανάληψή της ή τη µη ανάθεση
µέρους της Προµήθειας. Επίσης αν από την Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί να ακυρωθεί µερικώς η
διαδικασία και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, είτε να διαταχθεί η
επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.

Άρθρο 7: Σύναψη συµφωνίας πλαίσιο - Υπογραφή συµφωνίας πλαίσιο– Υπογραφή
επιµέρους συµβάσεων
7.1

Η συµφωνία - πλαίσιο συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον
επιλεγέντα Προµηθευτή µε αποδεικτικό παραλαβής της από τον Εκπρόσωπό του,
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) “περί των
∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί
του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου
αυτού, και
β. εκδοθεί, επίσης αν απαιτείται κατά νόµο, θετικό πόρισµα ελέγχου της
νοµιµότητας της διαδικασίας επιλογής Προµηθευτή από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Πριν τη σύναψη της συµφωνίας καλείται ο επιλεγείς Προµηθευτής να προσκοµίσει την
υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω παρ. 7.1.α. Η µη προσκόµισή της εντός
καθορισµένης προθεσµίας συνιστά λόγο έκπτωσής του και κατάπτωσης της
εγγυητικής συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή ο επιλεγείς Προµηθευτής αποκλείεται,
η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση ανατίθεται στον αµέσως επόµενο
κατά σειρά µειοδοσίας υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
Αν πριν την υπογραφή της συµφωνίας - πλαίσιο εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση
ποινικού δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (περί βασικού µετόχου), από
την οποία προκύπτει ασυµβίβαστη ιδιότητα µεταξύ του καταδικασθέντος και του
Προµηθευτή, ο επιλεγείς Προµηθευτής αποκλείεται (άρθρο 5 Ν. 3310/05 µετά την
τροποποίησή του µε Ν. 3414/05) και εξετάζεται η ανάθεση της σύµβασης στον
επόµενο κατά σειρά (κατά τα αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο).
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7.2

Υπογραφή συµφωνίας - πλαίσιο
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 7.1, η
απόφαση ανάθεσης κοινοποιείται στον Προµηθευτή, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται,
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και
τόπο. Με την παραλαβή της απόφασης ανάθεσης µε αποδεικτικό, ο επιλεγείς
Προµηθευτής καθίσταται Ανάδοχος και υποχρεούται να προσέλθει, υπό τις
προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου 7.3, για την υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Η υπογραφή της Συµφωνίας Πλαίσιο έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
Εάν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν προσέλθει για την υπογραφή της Συµφωνίας Πλαίσιο ή προσέλθει µεν αλλά όχι προσηκόντως, δηλαδή όχι σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο 7.3, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει υπέρ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στο
∆ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωµα
ανάθεσης της Σύµβασης στον αµέσως επόµενο Προσφέροντα κατά σειρά µειοδοσίας,
σύµφωνα µε το Πρακτικό της Ε.∆.∆..
Η σύναψη της συµφωνίας - πλαίσιο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς εφόσον ο επιλεγείς Προµηθευτής αποδέχεται την παράταση
της ισχύος της.

7.3

Προκειµένου να υπογραφεί η συµφωνία - πλαίσιο, ο επιλεγείς Προµηθευτής οφείλει
να καταθέσει:
7.3.1

Την εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της παρ. 16.2 της παρούσας, κοινή
υπέρ όλων των µελών σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας,

7.3.2

Ασφαλιστήριο συµβόλαιο και λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε
τα αναγραφόµενα στο τεύχος “Συγγραφή Υποχρεώσεων” (Σ.Υ.),

7.3.3

Συµβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας,

7.3.4 ∆ήλωση ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση έδρας
του Προµηθευτή εκτός Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του
ορισµού του παραπάνω αντικλήτου.
7.4

Υπογραφή επιµέρους συµβάσεων
Όταν προκύψει ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του αντικειµένου της συµφωνίας πλαίσιο, καλείται ο Προµηθευτής εγγράφως, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έγγραφα σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στην παρ. 2.1.6 του τεύχους “Συγγραφή Υποχρεώσεων”. Αφού
ελεγχθούν τα ως άνω δικαιολογητικά και έγγραφα και εκδοθούν οι σχετικές εγκρίσεις
από τα αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής καλείται ο Προµηθευτής, µε γραπτή
πρόσκληση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», να προσέλθει για την υπογραφή της επιµέρους
σύµβασης. Στην Πρόσκληση, προσδιορίζεται ο τόπος και η ηµεροµηνία υπογραφής
της επιµέρους σύµβασης. Ο Προµηθευτής για την υπογραφή της επιµέρους
σύµβασης θα προσκοµίσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 16.3
της παρούσας. Αν ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα τα ως άνω
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει µέσα στην ταχθείσα προθεσµία για την υπογραφή
της επιµέρους σύµβασης ή δεν προσκοµίσει µε υπαιτιότητά του την εγγύηση καλής
εκτέλεσης, θεωρείται ότι αρνείται τη σύναψη της επιµέρους σύµβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρ. 16.2 της παρούσας
υπέρ του Εργοδότη.

K:\Promithies\Υπηρεσίες Λειτουργίας Στ. ∆ιοδίων 2014\Tefhi\01_diak_diodia_splaisio_5369.doc
10

0000/5369/Β01

7.5

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη συµφωνία - πλαίσιο σε
οποιαδήποτε φάση της προµήθειας. Σε περίπτωση που διακόψει επιµέρους
σύµβαση, ο Προµηθευτής θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει έως τη
διακοπή.

Άρθρο 8: Τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας - Συµβατικά τεύχη
8.1

Τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, που µετά τη σύναψη της Συµφωνίας - Πλαίσιο θα
αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό της συµφωνίας –πλαίσιο,
2. Το ιδιωτικό συµφωνητικό κάθε επιµέρους σύµβασης,
3. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της,
4. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου,
5. Το Τιµολόγιο της συµφωνίας – πλαίσιο,
6. Το τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών“ µε τα Παρατήµατά του,
7. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της,
8. Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), η Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) και τα Παραρτήµατά της που είναι οι
«Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων» - ∆εκέµβριος 2006, οι «Τεχνικές
Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών» - Αναθεώρηση Α1 Αύγουστος 2004 και
οι «Λοιπές Προδιαγραφές,
9. Ο Προϋπολογισµός Προµήθειας.
10. Οι εγκεκριµένες «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και, σε θέµατα που δεν καλύπτονται από αυτές, οι «Οδηγίες
Σχεδιασµού Μελετών Έργων Οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.)-Αναθεώρηση Α3», οι
οποίες αντικαθιστούν το τεύχος «Κανονισµός Μελετών Έργων (Κ.Μ.Ε.)» όπου
αυτό αναφέρεται στα τεύχη δηµοπράτησης.

8.2

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη
παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα:
(1) Οι Ευρωκώδικες.
(2) Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο
παράρτηµα 4 της Εγκυκλίου 26/∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012.
(3) Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή
πρότυπα ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ).

Άρθρο 9: Γλώσσα της διαδικασίας
9.1

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της
Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα.

9.2

Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν Προσφέρουσες αλλοδαπές Επιχειρήσεις και
που θα κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από
το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του Προσφέροντα, είτε µε την επίθεση της
σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που
κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση
των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο
Προξενείο της χώρας του Προσφέροντα, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆.
και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
9.3

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

9.4

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Εταιρείας (σε όλες τις βαθµίδες
της) και των Προσφερόντων αλλά και του Προµηθευτή θα γίνονται υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα. Οι Προσφέροντες αλλά και ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένοι να
διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την Εταιρεία, µε
τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.
Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς
τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Προµηθευτή και µε κόστος που θα
βαρύνει τον ίδιο.
Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

Άρθρο 10: Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για την παρούσα διαδικασία, καθώς και τη σύµβαση που θα καταρτισθεί, έχουν εφαρµογή,
ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας:
1.

Το Π.∆. 60/07 - Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ Α' 64/16.03.07).

2.

Ο Ν.3919/2011 (Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων
περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων – ΦΕΚ Α 32).

3.

Ο Ν.2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του
Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96) και τους Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ
Α΄96).

4.

Ο Ν.3886/2010 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’
173/2010), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/12 (ΦΕΚ Α’ 51/2012).

5.

Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των επιχειρήσεων µε µορφή ανώνυµης
εταιρείας και των µέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων [Π.∆. 82/96
(ΦΕΚ 66 Α’/96) και Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30Α'/14-2-05), όπως ισχύουν µετά το Ν. 3414/05
(ΦΕΚ 279Α/10.11.2005), ΚΥΑ αριθµ. 24014/25.11.05 (ΦΕΚ Β΄1637/2005), υπουργική
απόφαση
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05
(ΦΕΚ
Β΄1590/2005)
και
ΚΥΑ
20977/23.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1673/23.08.2007)].

6.

Ο Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του ΕΣΡ και η Κ.Υ.Α. 20977/23.08.2007 των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23.08.2007) “περί των
∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005’’.
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7.

Ο Ν. 2741/99 ‘’περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου’’ (ΦΕΚ Α’ 199
/28.09.1999), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’
242 /11.10.2002), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24.12.2002), το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 30 /14.02.05), το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ.267Α΄/3-12-2007), το άρθρο 25 του Ν.
3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267 /03.12.2007) και το Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51 /12.03.2012).

8.

Ο N. 3548/2007, για τις δηµοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νοµαρχιακό και τοπικό
τύπο.

9.

Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην αυτών που ήδη
προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης
και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

Άρθρο 11: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης
11.1

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο Υπόδειγµα της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό
υπ’ αριθ. 842/2011 της Ευρ. Επιτροπής και κατά τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, θα
σταλεί στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην
Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις 31.07.2014.

11.2

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί α) στο τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και β) στον ελληνικό
τύπο, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (Ν. 3548/2007).

11.3

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής
∆ιακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο της Προµήθειας δεν µπορεί να είναι ανώτερα
των 4.000 ΕΥΡΩ και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της
πρώτης επί µέρους σύµβασης.

11.4

Γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση, µε τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο σχετικό Παράρτηµα της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισµό υπ’ αριθ. 842/2011 της Ευρ/κής Επιτροπής,
θα αποσταλεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ε.Κ.

Άρθρο 12: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία
Η συµµετοχή στην Ανοικτή ∆ιαδικασία συνιστά τεκµήριο ότι ο Προσφέρων και κάθε µέλος
του (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης
και των τευχών που τη συνοδεύουν, απεδέχθη την νοµιµότητά τους και γνωρίζει πλήρως τις
επί τόπου συνθήκες υπό τις οποίες θα ολοκληρωθεί η προµήθεια, τους κανονισµούς και την
οργανωτική δοµή του Εργοδότη καθώς και τις απαιτήσεις (υποχρεώσεις) των ζητουµένων
ειδών και υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 13: Αντικείµενο – Συνολικός Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση – Μέγιστος
αριθµός επιµέρους συµβάσεων - Προθεσµίες
13.1

Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση συµφωνίας – πλαίσιο µε αντικείµενο την
προµήθεια υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης σταθµών διοδίων της "Εγνατία
Οδός ΑΕ" και περαιτέρω στη σύναψη µε τον επιλεγέντα ανάδοχο τριάντα (30) κατά
µέγιστον επιµέρους συµβάσεων. Οι υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης σταθµών
διοδίων αφορούν στον άξονα της Εγνατίας Οδού (Ηγουµενίτσα–Ιωάννινα – Γρεβενά –
Κοζάνη – Βέροια – Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Ξάνθη – Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη
– Ελληνοτουρκικά σύνορα), στους Κάθετους Άξονές της και κάθε άλλη περιοχή
σταθµών διοδίων αρµοδιότητας της “Εγνατία Οδός ΑΕ”. Στη λειτουργία των σταθµών
διοδίων περιλαµβάνονται οι ελάχιστες απαιτούµενες υπηρεσίες για τη λειτουργία τους,
όπως η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για την είσπραξη των τελών διοδίων,
οι υπηρεσίες µεταφοράς, καταµέτρησης και κατάθεσης των εισπράξεων, οι υπηρεσίες
καθαριότητας των σταθµών διοδίων και η προµήθεια απαιτούµενων αναλωσίµων για
τη λειτουργία των σταθµών διοδίων καθώς και η προµήθεια των στολών εργασίας του
προσωπικού. Στην υποστήριξη των διοδίων σταθµών διοδίων περιλαµβάνονται οι
ελάχιστες απαιτούµενες υπηρεσίες υποστήριξης όπως η τεχνική υποστήριξη του
υφιστάµενου συστήµατος συλλογής διοδίων της “Εγνατία Οδός ΑΕ”, η τεχνική
υποστήριξη λειτουργίας των υποδοµών (κτιριακές, σήµανσης, Η/Μ εγκαταστάσεων,
κ.λπ.) των σταθµών διοδίων και η τυχόν βελτίωση/ αναβάθµιση των σταθµών διοδίων
της “Εγνατία Οδός ΑΕ”.
Οι όροι της συµφωνίας – πλαίσιο καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειµένου
των επιµέρους συµβάσεων της συµφωνίας πλαίσιο περιγράφονται στο τεύχος
“Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών” και στα λοιπά τεύχη που µνηµονεύονται στο
άρθρο 8 της παρούσας ∆ιακήρυξης.

13.2

Ο συνολικός Προϋπολογισµός όλων των επιµέρους συµβάσεων προµήθειας
υπηρεσιών της συµφωνίας - πλαίσιο ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των
48.000.000 € (χωρίς ΦΠΑ).
Μετά τη σύναψη της συµφωνίας – πλαίσιο, και όταν προκύψει ανάγκη παροχής των
υπηρεσιών του αντικειµένου της συµφωνίας – πλαίσιο (λειτουργία κάποιου σταθµού
διοδίων της "Εγνατία Οδός ΑΕ"), θα ανατεθεί στον Προµηθευτή επί µέρους σύµβαση
της συµφωνίας πλαίσιο µε συγκεκριµένο αντικείµενο προµήθειας παροχής
υπηρεσιών στο οποίο θα καθοριστεί η χωροθέτηση, ο τύπος του σταθµού διοδίων, ο
προϋπολογισµός της επιµέρους σύµβασης και ότι άλλο είναι απαραίτητο για τη
λειτουργία του/των σταθµού/σταθµών διοδίων.
Στον Προµηθευτή θα ανατεθούν τριάντα (30) κατά µέγιστον επί µέρους συµβάσεις
προµήθειας παροχής υπηρεσιών.
Η χρηµατοδότηση της Προµήθειας θα γίνει από το Μετοχικό Κεφάλαιο της “Εγνατία
Οδός Α.Ε.”.

13.3

Η διάρκεια ισχύος της συµφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη ή και
νωρίτερα εφόσον ο παραχωρησιούχος που θα αναδειχθεί κατόπιν διαγωνιστικής
διαδικασίας από το ΤΑΙΠΕ∆ δεν επιθυµεί τη συνέχισή της.
Σε µια τέτοια περίπτωση η “Εγνατία Οδός ΑΕ” καταγγέλλει εγγράφως τόσο τη
συµφωνία πλαίσιο όσο και τις εν εξελίξη επιµέρους συµβάσεις αζηµίως για την ίδια,
για το ελληνικό δηµόσιο και για το ΤΑΙΠΕ∆. Τη δυνατότητα αυτή της “Εγνατία Οδός
ΑΕ” λαµβάνει υπόψιν κάθε ενδιαφερόµενος ώστε να διαµορφώσει κατάλληλα την
Οικονοµική του Προσφορά.
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Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της συµφωνίας - πλαίσιο ορίζεται η
ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. Οι επιµέρους συµβάσεις θα
υπογράφονται εντός της διάρκειας ισχύος της συµφωνίας - πλαίσιο.
Η προθεσµία εκτέλεσης κάθε επιµέρους σύµβασης και ο χρόνος έναρξής της θα
ορίζονται στο αντίστοιχο ιδιωτικό συµφωνητικό.

Άρθρο 14: ∆ιαδικασία επιλογής Προµηθευτή - Κριτήριο ανάθεσης της Συµφωνίας –
πλαίσιο – Εναλλακτικές Προσφορές
14.1

Η επιλογή του Προµηθευτή της συµφωνίας – πλαίσιο θα γίνει µε την ανοικτή
διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 11.α του Π.∆. 60/2007, σύµφωνα και µε το
άρθρο 22 του Π.∆. 60/2007.

14.2

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η «χαµηλότερη τιµή» σύµφωνα την
παρ. 51.1.β του άρθρου 51 του Π.∆.60/2007.

14.3

∆εν θα γίνει δεκτή προσφορά για µέρος της Προµήθειας. ∆εν θα γίνουν δεκτές
εναλλακτικές προσφορές.

Άρθρο 15: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών
15.1

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Κάθε διαγωνιζόµενο σχήµα (µεµονωµένη Επιχείρηση ή Ένωση ή Κοινοπραξία
αυτών) µπορεί να υποβάλει µόνον µία Οικονοµική Προσφορά.

15.2

Οι προσφορές θα ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 180 ηµέρες από
την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών
του άρθρου 4 της παρούσας ∆ιακήρυξης.

Άρθρο 16: Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης - Ασφαλίσεις
16.1

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής,
ποσού 960.000 €, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές πιστωτικών
ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ ή του Π.Ο.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα
το δικαίωµα αυτό, είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή
χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα
υπόδειγµα (Προσάρτηµα Ι) και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική
επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα
από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει
της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρει ρητά τον τίτλο της προµήθειας, την επωνυµία του
διαγωνιζόµενου σχήµατος, την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα διζήσεως
µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της
εγγύησης µέσα σε πέντε µέρες από τη σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή
αντίρρηση και κατά τα λοιπά θα διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας και του
τεύχους “Συγγραφή Υποχρεώσεων”.
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Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) των τριών πρώτων κατά σειρά
µειοδοσίας αµέσως µετά την υπογραφή της συµφωνίας - πλαίσιο, β) των υπολοίπων
αµέσως µετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης, ύστερα από αίτηση των
Προσφερόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι οι προσφέροντες αυτοί θα παραιτηθούν
από το δικαίωµα υποβολής διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, ή µετά την
παρέλευση απράκτων των προθεσµιών προσφυγής. Σε περίπτωση αποκλεισµού
Προσφέροντα σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτησή του,
εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων ή η απόφαση του
αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους Προσφέροντες σε
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν
προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε
περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας
παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από
τον εγγυητή και τον Προσφέροντα.
16.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας - πλαίσιο
Ο επιλεγείς Προµηθευτής κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της
συµφωνίας – πλαίσιο, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
συµφωνίας, ύψους 2% επί του Προϋπολογισµού της συµφωνίας – πλαίσιο, χωρίς
ΦΠΑ (παρ. 13.2 της παρούσας), µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα
(Προσάρτηµα ΙΙ), η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής
Υποχρεώσεων.

16.3

Εγγύηση καλής εκτέλεσης κάθε επί µέρους σύµβασης
Προκειµένου να υπογραφεί το ιδιωτικό συµφωνητικό κάθε επί µέρους σύµβασης, ο
Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της
συγκεκριµένης σύµβασης. Το ποσό της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 3% επί του
προϋπολογισµού της επιµέρους σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, ούτως ώστε για την
επιµέρους σύµβαση το συνολικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης να ανέρχεται
σε 5% του προϋπολογισµού της.

16.4

Ασφαλίσεις
Ο Προµηθευτής ευθύνεται για κάθε ζηµία ή απαίτηση αποζηµίωσης που ανάγεται
στην κατά Νόµο ευθύνη του για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή αµέλεια κατά την άσκηση
των καθηκόντων του.
Για την υπογραφή της συµφωνίας - πλαίσιο απαιτείται να προσκοµιστεί από τον
Προµηθευτή Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο “κατά παντός κινδύνου” Αστικής Ευθύνης
έναντι τρίτων και έναντι των εργαζοµένων, καθώς και κύριου µηχανικού εξοπλισµού.
Για την υπογραφή κάθε επιµέρους σύµβασης της συµφωνίας - πλαίσιο απαιτείται να
προσκοµιστεί από τον Προµηθευτή Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ”Μεταφορών Αξιών”.
Τα ποσά, η διάρκεια και οι όροι των ως άνω ασφαλίσεων αναφέρονται στο
Παράρτηµα 1 του τεύχους “Συγγραφή Υποχρεώσεων”.

Άρθρο 17: Αµοιβή Προµηθευτή – Τρόπος πληρωµής
17.1

Το ποσό του ιδιωτικού συµφωνητικού της συµφωνίας - πλαίσιο ορίζεται ίσο προς το
ποσό του Προϋπολογισµού της συµφωνίας - πλαίσιο (παρ. 13.2 της παρούσας) και
αποτελεί την ανώτατη συνολική αµοιβή της Προµήθειας. Η συνολική αµοιβή του
Προµηθευτή είναι το άθροισµα των αµοιβών όλων των επί µέρους συµβάσεων που
θα υπογραφούν κατά το χρόνο ισχύος της συµφωνίας - πλαίσιο.
Για κάθε επί µέρους σύµβαση θα καθορίζεται αµοιβή που θα υπολογίζεται µε
εφαρµογή των επιµέρους προσφερθεισών ποσοστών έκπτωσης της οικονοµικής
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προσφοράς του Προµηθευτή επί των ποσών του προϋπολογισµού της επιµέρους
σύµβασης, ανά οµάδα αυτού αντίστοιχα. Ο προϋπολογισµός κάθε επιµέρους
σύµβασης είναι το άθροισµα των γινοµένων των καθοριζόµενων ποσοτήτων των
ζητούµενων υπηρεσιών/ εργασιών ή και υλικών επί τις αντίστοιχες τιµές µονάδος του
τεύχους “Τιµολόγιο της συµφωνίας – πλαίσιο”.
∆εν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές µονάδος του τεύχους “Τιµολόγιο της
συµφωνίας – πλαίσιο”.
17.2

Τα στοιχεία που θα απαρτίζουν την αµοιβή του Προµηθευτή, οι κρατήσεις και οι
λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις της, ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά
στοιχεία και όροι, περιγράφονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων, µε τα
Παραρτήµατά της.

17.3

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην Ανοικτή ∆ιαδικασία
Υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 20 και 21 της παρούσας, στη διαδικασία
δικαιούνται να συµµετέχουν:
Μεµονωµένες Επιχειρήσεις προερχόµενες από την Ελλάδα ή από άλλα κράτη -µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από
κράτη που έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.).
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες µεταξύ Επιχειρήσεων της παραπάνω παραγράφου υπό τον
όρο ότι κάθε Επιχείρηση θα συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία µε ελάχιστο
ποσοστό 30%.
Κάθε επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, αυτοτελώς είτε
σε µια µόνον Ένωση ή Κοινοπραξία. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη
διαδικασία όλοι οι Προσφέροντες, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει η επιχείρηση.
Τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης ή Κοινοπραξίας θα αφορούν στο
σύνολο της προµήθειας.

Άρθρο 19: Προϋποθέσεις
Προσφερόντων

καταλληλότητας

της

προσωπικής

κατάστασης

Κάθε Προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν
πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης
ή κοινοπραξίας) έστω και ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων µε αριθµούς
19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9:
[Ειδικώς στις περιπτώσεις 19.7 και 19.10 ο Προσφέρων µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά
αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε
περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο Προσφέρων
µε το φάκελο συµµετοχής του. Με την τυχόν ένσταση κατά του αποκλεισµού µπορούν να υποβληθούν
και πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις].

19.1
19.2
19.3
19.4

19.5

19.6
19.7
19.8

19.9

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21)
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.
Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.
Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος.
Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και
τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής.
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19.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη
παροχή των πληροφοριών αυτών.
Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισµός της Επιχείρησης ή και της
ένωσης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτή συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή
παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής της, από τα οριζόµενα ειδικότερα στην παρ.
22.2.α της παρούσας.

Άρθρο 20: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
20.1

Κάθε Προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, για να µην
αποκλειστεί από τη διαδικασία, οφείλει να διαθέτει οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια ως εξής:
- δανειοληπτική ευχέρεια ύψους τουλάχιστον 3.000.000 €.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, η απαίτηση µπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από τα µέλη της
και
- µέσο όρο ετήσιου Κύκλου Εργασιών, κατά τις οικονοµικές χρήσεις 2011 - 2013,
τουλάχιστον 15.000.000 €.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η απαίτηση µπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από τα µέλη της.

20.2

Οι Προσφέροντες για να ενισχύσουν την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική τους
επάρκεια, µπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, που δεν
µετέχουν ήδη στη διαδικασία (παρ. 2 του άρθρου 45 του Π.∆. 60/2007) και θα τεθούν
στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν
µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Στην περίπτωση αυτή ο
Προσφέρων, πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των
φορέων αυτών.

Άρθρο 21: Τεχνική Ικανότητα
21.1

Κάθε Προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, για να µην
αποκλειστεί από τη διαδικασία, οφείλει να διαθέτει επιπλέον και τεχνική ικανότητα
ως εξής:
- Να έχει προσφέρει κατά την προηγούµενη τριετία υπηρεσίες λειτουργίας διοδίων
τουλάχιστον 30 λωρίδων κυκλοφορίας ανά έτος.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας την παραπάνω εµπειρία αρκεί να την
εξασφαλίζει ένα τουλάχιστον µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

21.2

Οι Προσφέροντες για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα, µπορούν να
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, που δεν µετέχουν ήδη στη διαδικασία
(παρ. 3 του άρθρου 46 του Π.∆. 60/2007) και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την
εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν µε αυτούς δεσµούς
συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων, πρέπει να
αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των αρµοδίων οργάνων των
φορέων αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 22: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε Προσφέροντα για να είναι συµβατός προς τις απαιτήσεις της
παρούσας ∆ιακήρυξης, ώστε να µην αποκλειστεί από τη διαδικασία ο Προσφέρων, σύµφωνα
µε την παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας, οφείλει να περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο
(2) επιµέρους φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»:
α.
τον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», που θα περιέχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής που απαιτούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη και
β.
το σφραγισµένο Υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά»,
και να συνοδεύεται από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στη
διαδικασία, η οποία υποβάλλεται σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται
εκτός του Φακέλου Συµµετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) χωρίς τα
συνοδευτικά στοιχεία και το δεύτερο εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής µε
τα συνηµµένα δικαιολογητικά.
Στην αίτηση θα αναγράφονται ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Σύµβασης:
«Συµφωνία – πλαίσιο για την “Προµήθεια υπηρεσιών λειτουργίας και υποστήριξης
σταθµών διοδίων της "Εγνατία Οδός ΑΕ" - Κωδικός Αναφοράς 5369”»), τα στοιχεία του
προσφέροντος (Επωνυµία µεµονωµένου υποψηφίου, ή Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ταχ.
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) και τα στοιχεία του εκπροσώπου και του αναπληρωτή
εκπροσώπου του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου, fax, e-mail).
Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται εκ των
υστέρων, σύµφωνα µε την παρ. 5.5 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άµεσα από τα
λοιπά δικαιολογητικά.
Όλοι οι φάκελοι θα αναγράφουν εκτός από την επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής, τον τίτλο
της Σύµβασης, την επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας),
ταχυδροµική διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail του Προσφέροντα (σε περίπτωση
Ένωσης ή Κοινοπραξίας τα στοιχεία όλων των µελών της), τη φράση “να ανοιχθεί µόνον από
την αρµόδια Επιτροπή” καθώς και τον τίτλο του Υποφακέλου (Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής, ή Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς).
Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το άνοιγµα
του φακέλου από την Επιτροπή.
Το ειδικότερο περιεχόµενο των υποφακέλων είναι το ακόλουθο:
Α.

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής αρκεί να είναι απλώς κλειστός, δηλαδή το
περιεχόµενό του να µην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των
ενδιαφεροµένων, πρόσθετα µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου του. Εντός
του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» οι ∆ιαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν
υποχρεωτικά σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο (κατά το άρθρο 11 του Ν.
2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45 όπως ισχύει) τα εξής:
22.1

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στη διαδικασία του
παρόντος άρθρου που συνοδεύεται από:
α.

ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού κάθε µεµονωµένου
Προσφέροντα και, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, κάθε µέλους της,
καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο
τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσής τους.
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22.2

β.

πρακτικό των αποφασιστικών οργάνων του µεµονωµένου Προσφέροντα και, σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, κάθε µέλους της, από το οποίο να
προκύπτει:
η απόφαση συµµετοχής στην υπόψη διαδικασία,
τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου,
η εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο και αναπληρωτή εκπρόσωπο να
υπογράφουν δεσµευτικά, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα της διαδικασίας
µέχρι πέρατος αυτής,
η απόφαση συνεργασίας µε τα συγκεκριµένα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας και το ποσοστό συµµετοχής όλων των µελών, σε περίπτωση
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

γ.

Σε περίπτωση Ένωσης ιδιωτικό συµφωνητικό, υπογεγραµµένο από τους ως άνω
εκπροσώπους κάθε µέλους της Ένωσης, µε το οποίο θα συµφωνείται αφενός η
κοινή συµµετοχή στην υπόψη διαδικασία και τα ποσοστά συµµετοχής για την
εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση ανάληψής της, αφ΄ ετέρου ο διορισµός
κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου της Ένωσης και η
εξουσιοδότηση προς αυτούς να υπογράφουν δεσµευτικά, όλα ανεξαιρέτως τα
έγγραφα της διαδικασίας µέχρι πέρατος αυτής.

δ.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένο από τους ως
άνω εκπροσώπους κάθε µέλους της Κοινοπραξίας, από το οποίο θα προκύπτει
σαφώς ότι, αν η Κ/ξία αναδειχθεί Ανάδοχος της προµήθειας, θα συστήσουν Κ/ξία
µε συµβολαιογραφική πράξη (σύµφωνα και µε τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της
Ελληνικής Νοµοθεσίας), τα ποσοστά συµµετοχής για την εκτέλεση της
προµήθειας, σε περίπτωση ανάληψής της, ο διορισµός κοινού εκπροσώπου και
αναπληρωτή εκπροσώπου της και η εξουσιοδότηση προς αυτούς να
υπογράφουν δεσµευτικά, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα της διαδικασίας µέχρι
πέρατος αυτής.
Στη Συµβολαιογραφική πράξη, θα ορίζονται επίσης τα ποσοστά συµµετοχής των
µελών της Κ/ξίας, που δεν µπορεί να είναι διαφορετικά από εκείνα του σταδίου
συµµετοχής στη διαδικασία, και ο κοινός εκπρόσωπος της.

ε.

∆ηλώσεις περί αποδοχής του διορισµού των παραπάνω εκπροσώπου και κοινού
εκπροσώπου (σε περίπτωση ένωσης και κοινοπραξίας) και των αναπληρωτών
τους.

∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης
Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 19 της παρούσας προσωπικής
κατάστασης οι Προσφέροντες προσκοµίζουν τα αναφερόµενα κατωτέρω
δικαιολογητικά έγγραφα:
α) Για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή
άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση
Ένωσης ή Κοινοπραξίας). Τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν:
- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης),
- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης
εταιρείας),
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση),
- και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά
για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα
παραπάνω.
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Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς αν ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα ∆ιακήρυξη προκαλούν τον
αποκλεισµό του Προσφέροντα, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή
υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις,
περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει
δυνητικά τον αποκλεισµό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση,
προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε την επαγγελµατική διαγωγή του
στελέχους.
β) Για την περίπτωση της παρ. 19.6, πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε
µέλους του (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας). Για τις επιχειρήσεις που
είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής
διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την
θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί εταιρείας µε
µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις
Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε.
γ) Για την περίπτωση της παρ. 19.8, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από
τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
Προσφέρων ή σε περίπτωση, που έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία,.
Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα θα υποβάλλουν
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας.
Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, θα
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό για το
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
δ) Για την περίπτωση της παρ. 19.9, αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από
την αρµόδια αρχή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο Προσφέρων. Οι
ελληνικές Επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ σε
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από την εκδούσα αρχή ή επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο.
Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν
τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ.
ε) Για την περίπτωση της παρ. 19.7, δήλωση περί µη διάπραξης σοβαρού
επαγγελµατικού παραπτώµατος.
Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να
συµπληρώνονται µε ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα (ή του µέλους στο οποίο το
δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας), όταν αυτός
προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην
περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος
προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση
αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών
δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι
στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής
δήλωση του υποψηφίου και ο Προσφέρων αποκλείεται από την διαδικασία.
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα
της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις
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διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν
ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των έξι µηνών από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής
των προσφορών.
22.3

∆ικαιολογητικά οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας

Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας οι Προσφέροντες προσκοµίζουν τα αναφερόµενα
κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:
22.3.1 Τραπεζικές βεβαιώσεις από τρία (3) κατ΄ ανώτατο πιστοληπτικά ιδρύµατα ώστε να
εξασφαλίζεται η πρώτη απαίτηση του άρθρου 20 της παρούσας.
Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» κατά την έννοια της παρ. 20.2 του άρθρου 20
της παρούσας, τα αποδεικτικά στοιχεία, που θα προσκοµίσει ο Προσφέρων, πρέπει
να αφορούν το φορέα που δανείζει την ικανότητα τα οποία είναι:
α)

β)

γ)

Τραπεζικές βεβαιώσεις περί ύπαρξης του απαιτούµενου, από τα τεύχη, ποσού
(3.000.000 €) σε λογαριασµό του φορέα του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται
την συνδροµή.
Πρακτικό ∆Σ ή απόφαση του φορέα του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται την
συνδροµή, περί ύπαρξης του αναγκαίου ποσού και κάλυψης του Προσφέροντα
σε περίπτωση που ο Προσφέρων αναδειχθεί Προµηθευτής από την παρούσα
διαδικασία.
Συµβολαιογραφικό έγγραφο στο περιεχόµενο του οποίου ο φορέας του οποίου ο
Προσφέρων επικαλείται την συνδροµή θα δεσµεύεται προς τον Προσφέροντα ότι
θα του καταβάλει το ποσό που απαιτείται, στην περίπτωση που ο Προσφέρων
αναδειχθεί Προµηθευτής, και ότι ο Προσφέρων θα αποδεχθεί το ποσό αυτό.

22.3.2 Ισολογισµοί των οικονοµικών χρήσεων των ετών 2011, 2012 και 2013 ώστε να
εξασφαλίζεται η δεύτερη απαίτηση του άρθρου 20 της παρούσας.
Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» κατά την έννοια της παρ. 20.2 του άρθρου 20
της παρούσας, τα αποδεικτικά στοιχεία, που θα προσκοµίσει ο Προσφέρων, πρέπει
να αφορούν το φορέα που δανείζει την ικανότητα τα οποία είναι:
α). Ισολογισµοί των οικονοµικών χρήσεων των ετών 2011, 2012, 2013 του φορέα
του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται την συνδροµή,
β) Ενοποιηµένοι ισολογισµοί των ετών 2011, 2012, 2013 µετά των προσαρτηµάτων
τους, από όπου να προκύπτει η σχέση µητρικής - θυγατρικής, στην περίπτωση
που ο Προσφέρων επικαλείται συνδροµή εκ µέρους µητρικής ή θυγατρικής
εταιρείας που δεν συµµετέχει στο διαγωνισµό και εφόσον τα οικονοµικά του
στοιχεία περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένο ισολογισµό µε αυτά της εταιρείας που
συνδράµει, καθώς και
γ) Πρακτικό ή απόφαση του φορέα του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται την
συνδροµή ότι θα παρέχει στον Προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους σε
περίπτωση που ο Προσφέρων αναδειχθεί Προµηθευτής από την παρούσα
διαδικασία.
22.4

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 21 της παρούσας τεχνικής
ικανότητας, οι Προσφέροντες προσκοµίζουν τα αναφερόµενα κατωτέρω
δικαιολογητικά έγγραφα:
∆ήλωση µε τον κατάλογο παρόµοιων υπηρεσιών λειτουργίας σταθµών διοδίων
που έχουν παρασχεθεί από τον Προσφέροντα κατά την προηγούµενη τριετία
(2011-2013), όπου θα φαίνεται αναλυτικά το αντικείµενο, ο τόπος, ο χρόνος
έναρξης παροχής των υπηρεσιών και οι αποδέκτες τους, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς. Η δήλωση θα συνοδεύεται επίσης και από αποδεικτικά στοιχεία, ως εξής:
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Εάν πρόκειται για Αναθέτουσες Αρχές (∆ηµόσιο, Οργανισµοί κ.λ.π), ως
αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
την αρµόδια Αρχή.
Εάν πρόκειται για Αναθέτουσες Αρχές Ιδιωτικούς Φορείς, συστατικές
επιστολές από τους φορείς αυτούς και τις αντίστοιχες συµβάσεις – ιδιωτικά
συµφωνητικά, θεωρηµένα από την εφορία, µεταξύ του προσφέροντα και
του ιδιώτη εργοδότη ή άλλα επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία.
Τα πιστοποιητικά ή οι επιστολές της Αναθέτουσας Αρχής θα αναφέρουν απαραιτήτως
το αντικείµενο, τον τόπο, τη χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας
σταθµών διοδίων (ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της σύµβασης) και θα βεβαιώνουν
την καλή εκτέλεση της σύµβασης.
-

∆εδοµένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια επιλογής των
Προσφερόντων, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσον το δυνατό πιο
αναλυτικές και εµπεριστατωµένες έτσι ώστε να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της
προϋπόθεσης παραγράφου 21.1 της παρούσας.
Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» κατά την έννοια της παρ. 21.2 της παρούσας, τα
ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, που απαιτούνται, πρέπει να αφορούν το φορέα που
δανείζει την ικανότητα και επιπλέον πρέπει να προσκοµισθεί πρακτικό ή απόφαση
του φορέα του οποίου ο Προσφέρων επικαλείται την συνδροµή, ότι θα παρέχει στον
Προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που ο Προσφέρων αναδειχθεί
Προµηθευτής από την παρούσα διαδικασία.
22.5

Την εγγύηση συµµετοχής του παραγράφου 16.1 της παρούσας.

22.6

∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών Ανωνύµων Εταιρειών
Εξαιρούνται της υποχρέωσης περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού
προσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3310/05, οι εταιρείες που
είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και υποβάλλουν
περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά
προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των
µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο),
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της επιχείρησης,
το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς.

β.

Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους
ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν:
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές.
Αναλυτική κατάσταση µετόχων µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου,
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της
επιχείρησης µε ηµεροµηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι
φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή και πριν την
σύναψη της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο.

γ.

Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία
έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν:
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Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από
αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα.
Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον
1% των µετοχών.
Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση
µετόχων (που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών) σύµφωνα µε την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην
επιχείρηση.
Αν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση αιτιολογεί
τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν είναι γνωστοί. Η Ε.∆.∆. δεν µπορεί να
κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα
απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση
αποκλείεται.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά
την παράγραφο άρθρο 5.5 της παρούσας.
-

Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα
στο φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου
του Προσφέροντα περί του ότι τα υποβαλλόµενα έγγραφα είναι φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των
οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών
αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο
ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/613411/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.99, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει).
Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι, ο Προσφέρων υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά
την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία,
αποκλείεται.

Β.

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

22.6

Ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιέχει επί ποινή
αποκλεισµού το χορηγούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς
συµπληρωµένο χειρόγραφα µε στυλό διαρκείας µπλε ή µαύρου χρώµατος.
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τα στοιχεία του Προσφέροντα,
όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έχει σφραγίδα και
υπογραφή από το νόµιµο εκπρόσωπο στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι
µεµονωµένη Επιχείρηση και τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των µελών της Ένωσης
ή Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, στην
περίπτωση που ο Προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Προσφερόντων ή µελών
Ενώσεων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση
ως προς το πρόσωπο του Προσφέροντα που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή
της, αποτελούν λόγο αποκλεισµού.
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Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος µε
τρόπο που δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να
αφήσει ίχνη. Αν ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος
κατά τα ανωτέρω, ο Προσφέρων αποκλείεται.
Η Οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει ολογράφως και αριθµητικά τα επιµέρους
ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του Προϋπολογισµού. Κάθε επιµέρους
ποσοστό έκπτωσης θα εκφράζεται ως θετικός αριθµός επί τοις εκατό και θα έχει το
πολύ δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση ασυµφωνίας αριθµητικού και ολόγραφου
ποσοστού έκπτωσης, υπερισχύει η ολόγραφη αναγραφή .
Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται
ολογράφως
έστω
και
ένα
επιµέρους
ποσοστό
έκπτωσης
οµάδας
υπηρεσιών/εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς.
Προσφορές µε αρνητικές εκπτώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Με εφαρµογή των προσφερόµενων ποσοστών έκπτωσης επί των ποσών των
οµάδων υπηρεσιών του Προϋπολογισµού της Συµφωνίας – Πλαίσιο, ανά οµάδα
αυτού αντίστοιχα, προκύπτει το Ποσό Προσφοράς που θα χρησιµοποιηθεί για τον
υπολογισµό της µέσης έκπτωσης και την κατάταξη των διαγωνιζοµένων κατά σειρά
µειοδοσίας.
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε
αθροίσµατα και γινόµενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται από
την Ε.∆.∆. µε βάση τις ολόγραφες αναγραφές των ποσοστών έκπτωσης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συµµετοχής των Προσφερόντων θα είναι αριθµηµένα ανά
σελίδα και ταξινοµηµένα µε την ίδια ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση των παραγράφων του
άρθρου 22 της παρούσας.

Άρθρο 23: Υποχρεώσεις Ενώσεων, Κοινοπραξιών προµηθευτών
23.1

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας σε Ένωση ή
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.

23.2

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας διαδικασίας, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε
την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση είναι αποδεκτή εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.».
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Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ / ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μαρία Θάνου
∆ιευθύντρια Συµβάσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
µε τις 825/4/11.04.2014 και Α∆Ε
4569/31.07.2014 αποφάσεις του ∆.Σ. και
της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής αντίστοιχα
της ΕΟΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
∆ιευθυντής Υποστήριξης,
Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης

Μιλτιάδης Μπούγαλης
Τοµεάρχης Λειτουργίας
Εκµετάλλευσης & Συντήρησης

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_________________________

_________________________
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι:

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
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Προσάρτηµα Ι - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
Αθήνα …………………..
Π ρ ο ς………………………………………………………………………………1
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού
………………………………… 2, υπέρ της …………… …………………… ……………………
………………
……
3
………………………………………………………………………………………….
για τη
4
συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της …………………. , ή της µετ΄αυτήν νέας
ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη Προµηθευτή για
5
………………………………………………………………………………………… σύµφωνα µε
τη σχετική ∆ιακήρυξή σας.
Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη
συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο
τέλος χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει
αποκλειστικά και µόνο µέχρι ……………………….. 6 (ή ……… ηµέρες από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών) µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο
µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί
καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας
αυτή.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
Με τιµή

1

2

3

4
5
6

Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το
διαγωνισµό.
Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του
Προϋπολογισµού της συµφωνίας - πλαίσιο.
Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η
πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία
(ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των µελών ένωσης – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες
των µελών νοµικών προσώπων) ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση
συµµετοχής.
Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης προµήθειας υπηρεσιών όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.
Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η ∆ιακήρυξη ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί όµως
και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της
ισχύος της.
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Προσάρτηµα ΙΙ - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ

ΑΡΙΘΜ. …………..

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΥΡΩ …………….……..

7

Αθήνα …………………..
Προς
8

Ε ∆ Ρ Α: ………………………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…9
ποσό των ………………………….ΕΥΡΩ

µέχρι το

1

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου και
την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της συµφωνίας - πλαίσιο από τον παραπάνω, υπέρ
του οποίου εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που
πηγάζει από τη σύµβαση …...…………………………………………..10
……………………..…………….
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά
την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε
στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε
περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου
εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς
και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας.
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα
περιορισµό ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν
αναφέρεται τούτο στη ∆ιακήρυξη.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ.
Με τιµή

7
8
9

10

Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του Προϋπολογισµού της συµφωνίας - πλαίσιο.
Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας υπηρεσιών.
Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η
ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης
ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.
Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης
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