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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321659-2014:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων
2014/S 182-321659
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Εγνατία Οδός Α.Ε.
GR
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030
Σημείο(α) επαφής: 1) Διεύθυνση Συμβάσεων, 2) Κεντρικό Πρωτόκολλο
570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2310470200 / 2310470448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr
Φαξ: +30 2310470297 / 2310475936
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.egnatia.eu
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα)
προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
I.2)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.3)

Κύρια δραστηριότητα
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

I.4)

Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1)
Περιγραφή
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Συμφωνία - Πλαίσιο για την «Προετοιμασία Φακέλων των Έργων αστικών υποδομών και άλλων ειδικών
έργων για θέματα μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, στατικών, γεωτεχνικών και αρχιτεκτονικών μελετών»–Κωδ.
Αναφοράς 5371

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
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Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 12: Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μηχανικού· υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου· συναφείς υπηρεσίες παροχής
επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Νομός Θεσσαλονίκης, Νομός Έβρου
Κωδικός NUTS GR122,GR111
II.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα
Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου
Διάρκεια σε έτη: 3
Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 400 000 EUR

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Όπως στο ΙΙ.1.1

II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
71311220, 71322500, 71351000, 71320000, 71322000

II.1.7)

Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA): ναι

II.1.8)

Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)

Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Θα συναφθούν κατά μέγιστον 8 επί μέρους συμβάσεις

II.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 0,5 % επί της
συνολικής αξίας της Συμφωνίας – Πλαίσιο και ασφάλιση Μελέτης και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Μελετητών Μηχανικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. Για την υπογραφή κάθε επί
μέρους σύμβασης θα απαιτηθεί επί πλέον εγγύηση καλής εκτέλεσης 4,5 % επί της αμοιβής κάθε επί μέρους
σύμβασης.

III.1.2)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Μετοχικό Κεφάλαιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε»
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III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Σε περίπτωση σύμπραξης και κοινοπραξίας ισχύει το άρθρο 20 του ν.3316/ΦΕΚ Α΄ 42/22-02-2005.

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Στο
διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή
σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή
κοινοπραξιών):
1. είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών του άρθρου 39 του ν.
3316/2005 και διαθέτουν πτυχία:
— στην κατηγορία μελέτης 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων), Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξης και
— στην κατηγορία μελέτης 13 (μελέτες υδραυλικών έργων), Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξης και
— στην κατηγορία μελέτης 8 (στατικές μελέτες), Γ΄ τάξης και άνω και
— στην κατηγορία μελέτης 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ τάξης, και
— στην κατηγορία μελέτης 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων), Γ τάξης και άνω,
σύμφωνα με την απόφαση 813/3/03.02.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της “Εγνατία Οδός ΑΕ” και επιπλέον οι
τάξεις στις ανωτέρω κατηγορίες μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4278/04.08.2014, ή
2. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε κατηγορίες μελετών και τάξεις αντίστοιχες με εκείνες της
ανωτέρω παραγράφου 1, ή
3. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων
παραγράφων ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ
της Οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη
αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή
στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών της ανωτέρω παραγράφου 1, κατά το
άρθρο 39 του Ν.3316/05, τουλάχιστον το παρακάτω:
— Ένα (1) μελετητή με οκταετή εμπειρία σε μελέτες συγκοινωνιακών έργων και
— Ένα (1) μελετητή με οκταετή εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων και
— Ένα (1) μελετητή με δωδεκαετή εμπειρία σε στατικές μελέτες και
— Ένα (1) μελετητή με οκταετή εμπειρία σε γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες και
— Ένα (1) μελετητή με δωδεκαετή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται
αναλυτικά στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

III.2.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς αναφέρονται
αναλυτικά στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
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α. Να έχουν εκπονηθεί κατά την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον οι παρακάτω εγκεκριμένες μελέτες από την
αρμόδια Υπηρεσία, ανά κατηγορία πτυχίου:
— Για μελέτες οδοποιίας:
i. μία προμελέτη ή οριστική μελέτη οδού ενιαίας ή διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας κατηγορίας ΑΙ ή ΑΙΙ ή
ΑΙΙΙ ή ΒI ή ΒII και
ii. μία προμελέτη ή οριστική μελέτη οδοποιίας Ανισόπεδου κόμβου, και
— Για υδραυλικές μελέτες:
iii. μία προμελέτη ή οριστική υδραυλική μελέτη οδού διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας κατηγορίας ΑΙ ή ΑΙΙ
ή μία προμελέτη ή οριστική υδραυλική μελέτη ανισόπεδου κόμβου, και
— Για στατικές μελέτες:
iv. μία οριστική μελέτη γέφυρας οδικού ή σιδηροδρομικού έργου, με φορέα συνεχή τουλάχιστον 2 ανοιγμάτων
ή με φορέα από προκατασκευασμένες δοκούς, εκ των οποίων το ένα άνοιγμα να είναι μήκους μεγαλύτερο των
35μ. και
v. μία οριστική στατική μελέτη ή στατική μελέτη εφαρμογής κτιριακού έργου και
— Για γεωτεχνικές μελέτες:
vi. μία οριστική γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικού (γέφυρας, ημιστεγάστρου, τεχνικού με εκσκαφή και
επανεπίχωση ή αντιστρόφως) οδικού ή σιδηροδρομικού έργου και
vii. μία οριστική γεωτεχνική μελέτη ορύγματος ή επιχώματος και
— Για αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων:
viii. μία οριστική αρχιτεκτονική μελέτη ή αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής κτιριακού έργου, και
β. Να διατίθενται στην «ομάδα μελέτης» τουλάχιστον πέντε (5) μελετητές, έναν για κάθε μία από τις παρακάτω
ειδικότητες:
i. ένας (1) μελετητής οκταετούς εμπειρίας σε μελέτες έργων οδοποιίας και
ii. ένας (1) μελετητής οκταετούς εμπειρίας σε υδραυλικές μελέτες έργων οδοποιίας και
iii. ένας (1) μελετητής δωδεκαετούς εμπειρίας σε μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας και στατικές μελέτες
κτιριακών έργων και
iv. ένας (1) μελετητής οκταετούς εμπειρίας σε γεωτεχνικές μελέτες έργων οδοποιίας και
v. ένας (1) μελετητής δωδεκαετούς εμπειρίας σε αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
III.2.4)

Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)

Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: Ο Ν.3316/2005, όπως τροποποιημένος
ισχύει σήμερα, καθώς και η Οδηγία 2004/18/ΕΚ.

III.3.2)

Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Είδος διαδικασίας
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
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IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
5371

IV.3.2)

Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 22.10.2014 - 16:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι
Τιμή: 10 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Μετρητά ή επιταγή στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής. Το έντυπο της Οικονομικής
Προσφοράς διατίθεται δωρεάν.

IV.3.4)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
30.10.2014 - 11:00

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6)

Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 210 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 30.10.2014 - 11:00
Τόπος:
Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Εκπρόσωποι
των Προσφερόντων

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη
δημοπράτησης ή το αντικείμενο των υπηρεσιών. Τυχόν ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς στη διεύθυνση που
δίνεται παραπάνω το αργότερο μέχρι και 8 ημέρες πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης
που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu, στην περιοχή νέα/ 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.
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Εγνατία Οδός ΑΕ
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030
570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr
Τηλέφωνο: +30 2310470200
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.egnatia.eu
Φαξ: +30 2310475936

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Υποβολή
προσφυγών γίνεται σε προθεσμία 10 ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση με οποιοδήποτε
τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης. Για τις πράξεις που ορίζονται στο τεύχος «προκήρυξη ανοικτής
διαδικασίας» σε προθεσμία 10 ημερών από της ανακοινώσεώς τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος
αυτό.

VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Εγνατία Οδός ΑΕ
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030
570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr
Τηλέφωνο: +30 2310470200
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.egnatia.eu
Φαξ: +30 2310475936

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
18.9.2014
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