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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. Ταχ. ∆ιεύθυνση: 6ο χλµ Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη: Θέρµη,
Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Αρµόδιος για πληροφορίες: ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Συστηµάτων και Τεχνολογιών,
Τηλέφωνα: 2310-470377, 2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eoae@egnatia.gr,
URL: http://www.egnatia.eu
I.3 Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για απεριόριστη, πλήρη, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση
(URL): ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και http://www.egnatia.eu της Εγνατία Οδός ΑΕ
(στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις).
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής και των απαραιτήτων από τη ∆ιακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη µορφή
θα γίνει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, στη διεύθυνση της παρ. Ι.1.
I.4 Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισµός δηµοσίου δικαίου.
I.5 Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδοµές κοινής ωφελείας
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1 Εύρος της Σύµβασης, Τίτλος – Σύντοµη Περιγραφή: «Προµήθεια υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό
δίκτυο VPN και τη σύνδεση στο INTERNET µέσω µισθωµένων γραµµών –-Κωδικός Αναφοράς 5599», Αριθµός
αναφοράς: 5599.
Είδος σύµβασης: Υπηρεσίες
Εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 26.000 Ευρώ
Πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα. Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα: Ναι
Περιγραφή. Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: EL – Εγνατία Οδός: (Οδικός Άξονας Ιωάννινα – Γρεβενά –
Θεσσαλονίκη – ∆ερβένι –Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη).
Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο Τιµή Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή)
∆ιάρκεια της σύµβασης : 12 µήνες
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
∆ικαιώµατα προαίρεσης: Όχι
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο /πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δηµόσια σύµβαση.
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, υπό
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας, έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος
I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα,
είτε ως µέλος Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση
των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης θα αφορούν στο σύνολο της σύµβασης.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος
«∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας».
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
Για το Τµήµα Α και Β:
(α1) να είναι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υπηρεσιών Internet που διαθέτουν τηλεπικοινωνιακό δίκτυο µε
πανελλαδική κάλυψη και παρουσία κόµβου (point of presence) σε κάθε νοµό της Ελλάδας.
(α2) να διαθέτει «δίκτυο κορµού οπτικών ινών µε δυνατότητα εναλλακτικής όδευσης - δακτύλιο» στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης που να µπορεί να καταλήξει µε οπτικές ίνες εντός του rack στο computer room στα
γραφεία της ΕΟΑΕ (6ο χλµ. Θεσ/νίκης – Θέρµης) και υπηρεσίες διαχείρισης (NMS), Quality of Service
(QoS) και υποστήριξης (24/7 Helpdesk).
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας». Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι
απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «∆ιακήρυξη Ανοικτής
∆ιαδικασίας».
Τα κριτήρια επιλογής Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας».
ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: 04/01/2018, Τοπική ώρα 12:00.
Γλώσσα (-ες) στις οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής: Ελληνική
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 04/04/2018.
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 04/01/2018, Τοπική ώρα 12:00, Τόπος: ∆ιεύθυνση όπως στο Ι.3.
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πρόκειται για επαναλαµβανόµενη δηµόσια σύµβαση: Όχι
Συµπληρωµατικές Πληροφορίες: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη διαδικασία
για το:
- ΤΜΗΜΑ Α στο ποσό των τετρακοσίων (400€) ευρώ και
- ΤΜΗΜΑ Β στο ποσό των εκατόν είκοσι (120€) ευρώ.
και ισχύος τουλάχιστον 120 ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.
Για την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος «∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας».
Ερωτήµατα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι και την 30/12/2017 και ώρα 14.00.
Η δαπάνη της παρούσας σύµβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισµό εξόδων της “Εγνατία Οδός ΑΕ.”.
Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 5.1 του τεύχους «∆ιακήρυξη ανοικτής
διαδικασίας».
Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1
Υποβολή προσφυγών γίνεται σε προθεσµία 10 ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση µε οποιοδήποτε
τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράλειψης ή αφότου ανακοινώθηκε η πράξη κατά τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη για
τις πράξεις που προβλέπονται σε αυτή.
Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφυγών: ∆ιεύθυνση και
άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1
Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
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