ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
∆ηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Φαξ: (352) 29 29 42 670
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:
mp-ojs@opoce.cec.eu.int
http://simap.eu.int

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσηµη επωνυµία: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
ο

Ταχυδροµική διεύθυνση: 6 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Θ. 60030
Πόλη: ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχ. κώδικας: 57001

Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α

Σηµείο(-α) επαφής:

Τηλ.: 2310-470434, 2310-470445

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eoae@egnatia.gr

Φαξ: 2310-470297

∆ιεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://www.egnatia.eu
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από:

X

Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 1
Άλλο: συµπληρώστε το παράρτηµα Α.Ι

Τεχνικές προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα (συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό
διάλογο και για το δυναµικό σύστηµα αγορών) είναι διαθέσιµα από:

X

Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 1
Άλλο: συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙI

Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται:

X

Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2
Άλλο: συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙII

Ι.2) ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(-ΕΣ) ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(-ΕΣ)

X

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή οµοσπονδιακή αρχή,

Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες

συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών ή

Άµυνα

τοπικών τους παραρτηµάτων

∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια

Εθνική ή οµοσπονδιακή Υπηρεσία /Γραφείο

Περιβάλλον

Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές υποθέσεις

Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία /Γραφείο

Υγεία

Οργανισµός δηµοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσµικό όργανο / οργανισµός ή
διεθνής οργανισµός
Άλλο (να προσδιοριστεί) :

X

Στέγαση και υποδοµές κοινής ωφελείας
Κοινωνική προστασία
Αναψυχή, πολιτισµός και θρησκεία
Εκπαίδευση

Άλλο (να προσδιοριστεί):
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ µέρους άλλων αρχών ανάθεσης
ναι
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή
Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση
Σταθµών Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Καβάλας στο τµήµα 13.5 και Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού
ΙΙ.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
(α) Έργα

(β) Προµήθειες

X

(γ) Υπηρεσίες
Κατηγορία
υπηρεσίας

Εκτέλεση

Αγορά

Σχεδιασµός και εκτέλεση

Χρηµατοδοτική µίσθωση

Πραγµατοποίηση, µε

Ενοικίαση

οποιαδήποτε µέσα, έργου
που
ανταποκρίνεται σε
επακριβώς
αναφερόµενες από τις
αναθέτουσες

Μίσθωση πώληση

αριθ.

Συνδυασµός αυτών

αρχές ανάγκες
Κύριος τόπος των έργων
_____________________________
____________________________

Κύριος τόπος παράδοσης
_____________________________
____________________________

Κωδικός NUTS

Κύριος τόπος παροχής
Νοµός Καβάλας, 165 χλµ περίπου
ανατολικά της Θεσσαλονίκης
Κωδικός NUTS

Κωδικός NUTS

G R 1

1

5

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά

X

∆ηµόσια σύµβαση

Τη δηµιουργία ενός δυναµικού συστήµατος αγορών (∆ΣΑ)

Τη θέσπιση συµφωνίας πλαισίου

ΙΙ.1.4) Πληροφορίες για τη συµφωνία πλαίσιο (κατά περίπτωση)

Συµφωνία πλαίσιο µε ένα φορέα

Συµφωνία πλαίσιο µε πολλούς φορείς
Αριθµός

Ή,κατά περίπτωση, µέγιστος αριθµός

συµµετεχόντων στην προβλεπόµενη συµφωνία πλαίσιο

∆ιάρκεια της συµφωνίας πλαισίου: ∆ιάρκεια σε έτη:

ή µήνες

Αιτιολόγηση για συµφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: _________________________________

Εκτιµώµενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας πλαισίου (εφόσον χρειάζεται, σε
αριθµούς µόνο):
Εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: _____________________
Νόµισµα: _______________
Ή εύρος: µεταξύ

____________________ και __________________

Νόµισµα: __________________

Συχνότητα και αξία των συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν (εφόσον είναι γνωστή): ____________________________
ΙΙ.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης
Η ανάπτυξη ζεύγους ΣΕΑ (Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών), συντήρηση αυτών και παροχή στους
χρήστες του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού για λογαριασµό της Παραχωρούσας Αρχής Υπηρεσίας
∆ηµοσίου συµφέροντος, στις θέσεις Καβάλα και Καρβάλη, µε Χρηµατοδότηση του Αναδόχου και αντάλλαγµα την
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παραχώρηση της Εκµετάλλευσης των εµπορικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν σε
αυτούς. Ειδικότερα σε κάθε µονόπλευρο της οδού ΣΕΑ στις θέσεις Καβάλα και Καρβάλη, οι δραστηριότητες έναντι
ανταλλάγµατος αφορούν στη λειτουργία πρατηρίου καυσίµων, εστίασης και mini market, και χωρίς αντάλλαγµα
στη διάθεση χώρου στάθµευσης, χώρων υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, πληροφοριών κλπ. Για την
ανάπτυξη κάθε ΣΕΑ θα κατασκευαστούν και θα εξοπλιστούν πλήρως τα απαιτούµενα έργα υποδοµής, στα οποία
περιλαµβάνονται το Κτίριο Εξυπηρέτησης Οχηµάτων ελάχιστης επιφάνειας 60 τ.µ. και το Κτίριο Εξυπηρέτησης
Ταξιδιωτών ελάχιστης επιφάνειας 500 τ.µ. µετά του περιβάλλοντος χώρου αναψυχής αυτού.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο

Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρµόζεται)

Κύριο αντικείµενο

4

5

.

2 1

.

3

3

.

1

3

-

-

II. 1.7) Σύµβαση καλυπτόµενη από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις
(Government Procurement Agreement)

ναι

II.1.8) Κατανοµή σε τµήµατα
Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές (να επιλεγεί ένα µόνο κουτί):
Ένα τµήµα

ένα ή περισσότερα τµήµατα

X

όχι

ναι

όχι

X

ναι

όχι

X

όλα τα τµήµατα

ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ:
Ή εύρος: µεταξύ

Νόµισµα:

____________________ και __________________

Νόµισµα: __________________

ΙΙ.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης (εφόσον εφαρµόζεται):

ναι

όχι

Χ

Εάν ναι, περιγραφή αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης:______________________________________________
Εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραµµα άσκησης αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης:
σε µήνες:

ή ηµέρες

(από την ανάθεση της σύµβασης)

Εάν είναι γνωστό, στην περίπτωση ανανεώσιµων συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόµενο χρονικό πλαίσιο
για διαδοχικές συµβάσεις:
σε µήνες:

ή ηµέρες

(από την ανάθεση της σύµβασης)

Αριθµός ενδεχοµένων ανανεώσεων (εφόσον εφαρµόζεται):

ή εύρος: µεταξύ

και

ΙΙ.3) ∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία εκτέλεσης

ή ηµέρες:

∆ιάρκεια σε µήνες:
Ή Έναρξη

/

/

(ηη/µµ/εεε)

Πέρας

/

/

(ηη/µµ/εεε)
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ΤΜΗΜΑ IIΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
— Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό, Εγγυητική Επιστολή ποσού 400.000 € και διάρκειας ισχύος τουλάχιστον
270 ηµερών από την προθεσµία κατάθεσης των προσφορών.
-Για την υπογραφή της σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και Συντήρησης των Έργων
Υποδοµής ποσού 400.000 €, η οποία µετά την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής περιορίζεται σε ποσοστό 30
%, και διάρκειας ισχύος από την υπογραφή της Σύµβασης Παραχώρησης µέχρι και δύο (2) επιπλέον έτη από τη
λήξη της Περιόδου Παραχώρησης η οποία θα προσφερθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης.
-Για την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας & Εκµετάλλευσης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας &
Πληρωµών ποσού 500.000 €, σταθερού για τρία (3) χρόνια, και διάρκειας ισχύος µέχρι έξι (6) µήνες µετά τη λήξη
της Περιόδου Παραχώρησης.
-Ασφάλιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και των έργων υποδοµής "κατά παντός κινδύνου" και "αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων" σε όλη την Περίοδο Παραχώρησης.
ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς διατάξεις
Η Χρηµατοδότηση της κατασκευής και συντήρησης των έργων υποδοµής της παραγράφου ΙΙ.1.5, του
πλήρους εξοπλισµού τους και της αντικατάστασης ή ανανέωσής του, καθώς και των παρεχόµενων
υπηρεσιών στους χρήστες των ΣΕΑ, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο Παραχώρησης. Ως αντάλλαγµα της
αποκλειστικής χρήσης των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος Παραχώρησης θα παρέχει στην "Εγνατία Οδός
Α.Ε" οικονοµική Πρόσοδο, η οποία θα προκύπτει από την εφαρµογή α) καθορισµένου ποσοστού 5 % επί
των ακαθαρίστων εσόδων του συνόλου των εµπορικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει
στους ΣΕΑ, πλην των υγρών καυσίµων, και β) του προσφερόµενου ενιαίου ποσού σε ευρώ ανά 100 λίτρα
υγρών καυσίµων ανεξαρτήτως κατηγορίας, που θα πωλούνται από τους ΣΕΑ.
ΙΙΙ.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε Κοινοπραξία, τα µέλη αυτής οφείλουν να συστήσουν Ανώνυµη
Εταιρεία πριν την έναρξη της περιόδου λειτουργίας των ΣΕΑ.
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης
(κατά περίπτωση) Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όρων

ναι

όχι

X

ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων απαιτήσεων σχετικά µε την

εγγραφή τους σε επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, στο ∆ιαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν, για να
διαγωνιστούν Επιχειρήσεις - νοµικά πρόσωπα - µεµονωµένα ή σε Κοινοπραξία, µε κύριο αντικείµενο (κύρια
δραστηριότητα) την εστίαση, την εκµετάλλευση ακινήτων, την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τη
µεταποίηση, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) τελευταίων ετών, προερχόµενες από χώρες - µέλη της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στα Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα ή στα αντίστοιχα
Μητρώα της χώρας τους.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα µέλη αυτής δεν θα ξεπερνούν τα πέντε (5) και το ποσοστό συµµετοχής εκάστου
µέλους δε θα είναι µικρότερο του 10%.
Για κάθε διαγωνιζόµενο (σε περίπτωση Κοινοπραξίας για κάθε µέλος της) απαιτείται:
-Αποδεικτικό εγγραφής του στο Επαγγελµατικό ή Εµπορικό µητρώο της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, µε
τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας αυτής, ή, εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη
βεβαίωση που να βεβαιώνει αφενός την αδυναµία έκδοσής του και αφετέρου την κύρια δραστηριότητα του
∆ιαγωνιζόµενου όπως ορίζεται στο άρθρο 21 (παρ. 21.1) της ∆ιακήρυξης.
-Βεβαίωση ορκωτού λογιστή από την οποία να προκύπτει ότι κατά τις οικονοµικές χρήσεις 2004, 2005, 2006,
2007 και 2008 το µεγαλύτερο κατά δραστηριότητα ποσοστό του κύκλου εργασιών του ∆ιαγωνιζόµενου προήλθε
από κύρια δραστηριότητα του άρθρου 21 (παρ. 21.1) της ∆ιακήρυξης.
Απαιτούνται επίσης πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.2 της ∆ιακήρυξης, από τις
οποίες να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
όπως ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 22.1 της ∆ιακήρυξης.
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ΙΙΙ.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα
Απαιτούµενες πληροφορίες και διατυπώσεις
για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι
απαιτήσεις:
Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις που
πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά
αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 23.3.1
έως 23.3.3 του τεύχους "∆ιακήρυξη" που
διατίθεται από την Παραχωρούσα Αρχή.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχοµένως απαιτούµενων
προσόντων (κατά περίπτωση):
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος του άρθρου 21 (παρ. 21.1) της
∆ιακήρυξης οφείλει:
-να διαθέτει δανειοληπτική ευχέρεια, για τη διαχείριση
του Αντικειµένου της Παραχώρησης, ύψους
τουλάχιστον 2.000.000 €. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας,
η δανειοληπτική ευχέρεια µπορεί να διατίθεται
αθροιστικά από τα µέλη αυτής,
-να συντάσσει, να καταθέτει σε δηµόσια οικονοµική
Αρχή και να δηµοσιεύει ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, όπως ισολογισµούς, αποτελέσµατα
χρήσεως κλπ, από τις οποίες να προκύπτουν τα
µεγέθη της οικονοµικής του δραστηριότητας. Σε
περίπτωση Κοινοπραξίας, η υποχρέωση αυτή θα
πρέπει να καλύπτεται µεµονωµένα από κάθε µέλος
της.
-να διαθέτει µέσο όρο Κύκλου Εργασιών, κατά τις
οικονοµικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008, ύψους
τουλάχιστον 25.000.000 € ή να καλύπτει την
προϋπόθεση αυτή επικαλούµενος τη συνδροµή εκ
µέρους µητρικής ή θυγατρικής εταιρείας που δε
συµµετέχει στο διαγωνισµό, εφόσον τα οικονοµικά του
στοιχεία περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένο ισολογισµό
µε αυτά της εταιρείας που τον συνδράµει. Σε
περίπτωση Κοινοπραξίας η προϋπόθεση αυτή θα
πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα µέλη αυτής,
µε συµµετοχή εκάστου µέλους στο άθροισµα
υπολογισµού του µέσου όρου του Κύκλου Εργασιών
των ανωτέρω χρήσεων, κατά το ποσοστό συµµετοχής
του στην Κοινοπραξία.
-να εµφανίζει κερδοφορία προ φόρων και αποσβέσεων
κατά τις οικονοµικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008 ή να
καλύπτει την προϋπόθεση αυτή επικαλούµενος τη
συνδροµή εκ µέρους µητρικής ή θυγατρικής εταιρείας
που δε συµµετέχει στο διαγωνισµό, εφόσον τα
οικονοµικά του στοιχεία περιλαµβάνονται σε
ενοποιηµένο ισολογισµό µε αυτά της εταιρείας που τον
συνδράµει. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η
προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να καλύπτεται
µεµονωµένα από κάθε µέλος της.

ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαιτούµενες
πληροφορίες
και διατυπώσεις για να
αξιολογηθεί
κατά
πόσο
πληρούνται οι απαιτήσεις:

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) απαιτούµενων προσόντων :

ΙΙΙ.2.4) Παραχωρούµενες κατ' αποκλειστικότητα συµβάσεις

ναι

όχι

X

ναι

όχι

X

Η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόµενα εργαστήρια
Η εκτέλεση της σύµβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευοµένων θέσεων απασχόλησης

III. 3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη

Σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
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ΙΙΙ.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα και

τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα
για την εκτέλεση της σύµβασης

ναι

X

όχι

ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή
Κλειστή
Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσµένης κλειστής διαδικασίας:

Επισπευσµένη κλειστή
Με διαπραγµάτευση

X

ναι
όχι
Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί
Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των οικονοµικών φορέων που
έχουν ήδη επιλεγεί, στο πλαίσιο του τµήµατος VI.3) Πρόσθετες πληροφορίες

Επισπευσµένη µε
διαπραγµάτευση

X

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσµένης διαδικασίας µε διαπραγµάτευση:

Ανταγωνιστικός διάλογος
ΙV.1.2) Περιορισµοί ως προς τον αριθµό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συµµετάσχουν
(κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Προβλεπόµενος αριθµός φορέων
Ή προβλεπόµενος ελάχιστος αριθµός

και, κατά περίπτωση, µέγιστος αριθµός

Αντικειµενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισµένου αριθµού υποψηφίων:
IV.1.3) Μείωση του αριθµού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης ή του διαλόγου
(διαδικασία µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη µείωση του αριθµού λύσεων
που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγµάτευση προσφορών

ναι

όχι

ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης

Χαµηλότερη τιµή
Ή
Η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα
προσφορά σύµφωνα µε

X

τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται
ανάλογα µε τη βαρύτητά τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας)

X

τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος «∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ»
που διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή

Κριτήρια

Στάθµιση

1. ________________________
__________
2. ________________________
__________
3. ________________________
__________
4. ________________________
__________
5. ________________________
__________
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού

Κριτήρια

Στάθµιση

6. ________________________
7. ________________________
8. ________________________
9. ________________________
10. _______________________

__________
__________
__________
__________
__________
ναι

όχι

Χ

Εάν ναι, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό (εφόσον εφαρµόζεται)
__________________________________________________________________________________________
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ΙV.3) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 4522
IV.3.2) Προηγούµενη δηµοσίευση που αφορά την ίδια σύµβαση

ναι

όχι

X

Εάν ναι,
Ή

Προηγούµενη ενηµερωτική προκήρυξη

Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή

Αριθ. της

(ηη/µµ/εεεε)

προκήρυξης
στην ΕΕ

Άλλες προηγούµενες δηµοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)
Αριθ. της

/S

-

της

_/

/

(ηη/µµ/εεεε)

/S

-

της

_/

/

(ηη/µµ/εεεε)

προκήρυξης
στην ΕΕ
Αριθ. της
προκήρυξης
στην ΕΕ
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων (εκτός από ∆ΣΑ)

Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
Ηµεροµηνία:

2 1 _/

0

/

8

2

0

0

9

Ώρα: 16:00

(ηη/µµ/εεεε)

Έγγραφα µε πληρωµή
Τιµή:

200

ναι

X

όχι

Νόµισµα: ΕΥΡΩ

Όροι και µέθοδος πληρωµής: Μετρητά ή επιταγή στο όνοµα της Παραχωρούσας Αρχής
Τα έντυπα της Οικονοµικής και Χρονικής Προσφοράς διατίθενται δωρεάν.
IV.3.4) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής
Ηµεροµηνία:

3 1 /

0

8

/

2

0

0

9

Ώρα: 10:00

(ηη/µµ/εεεε)

IV.3.5) Ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συµµετοχής σε επιλεγµένους υποψηφίους

(εάν είναι γνωστή)
(σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες µε διαπραγµάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο)
Ηµεροµηνία:

/

/

(ηη/µµ/εεεε)

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

X
Άλλη: ________________________________________________________________________________

ΤΜΗΜΑ VΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VΙ.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ναι

όχι

X

Εάν ναι, εκτιµώµενος χρόνος δηµοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
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VΙ.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ναι

όχι

X

Εάν ναι, αναφορά του σχεδίου ή και του προγράµµατος:
VΙ.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Πρόκειται για Προκήρυξη µη υποχρεωτική.
2) Στο διαγωνισµό προβλέπεται να κατατεθούν:
- "Τεχνική Προσφορά" για το Κτίριο Εξυπηρέτησης Οχηµάτων και το Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών µετά
του περιβάλλοντος χώρου του
- "Χρονική Προσφορά" µε τους προσφερόµενους χρόνους για τη διάρκεια Παραχώρησης (20-30 έτη) και για την
έναρξη λειτουργίας εξυπηρέτησης οχηµάτων (έως 9 µήνες)
- "Οικονοµική Προσφορά" µε το προσφερόµενο αντίτιµο ανά 100lt πωλούµενων καυσίµων
3) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 240 ηµέρες από την προθεσµία παραλαβής των προσφορών.
4) Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών δηµοπράτησης που
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu/Νέα/Προκηρύξεις, για να υποβάλλουν όµως
προσφορά θα πρέπει να προµηθευτούν και να συµπληρώσουν τα πρωτότυπα έντυπα της Οικονοµικής και
Χρονικής Προσφοράς (IV.3.3 της παρούσας).
5) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών:
- Ηµεροµηνία: 31/08/2009, Ώρα: 10:00
- Τόπος: Όπως στο Ι.1
- Πρόσωπα που µπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών:
Εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων.
VΙ.4) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1
VΙ.4.2) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ηµεροµηνία(-ες) υποβολής προσφυγών:
Ένσταση προβλέπεται µόνον κατά το προσυµβατικό στάδιο και µπορεί να ασκηθεί από τους ∆ιαγωνιζόµενους
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ανακοίνωση των Πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφυγών
∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1

VI.5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

2 0 /

0 7 /

2 0 0 9

(ηη/µµ/εεεε)

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
Αρίστη Καβαλλέρια
Προϊσταµένη Τοµέα
Παραχωρήσεων & Υποστήριξης
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