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: 1) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
2) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τηλ.: 2310-470200, 2310-470448

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eoae@egnatia.gr

Φαξ: 2310-470297, 2310-475936

∆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
Συµφωνία - Πλαίσιο για την “εκπόνηση περιβαλλοντικών µελετών για τις ανάγκες της "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε."
(Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών) - Κωδ. αναφοράς 4960”
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.

1

2

Συνδυασµός αυτών

αρχές ανάγκες
Κύριος τόπος των έργων
_____________________________
____________________________

Κύριος τόπος παράδοσης
_____________________________
____________________________

Κωδικός NUTS

Κωδικός NUTS

Κύριος τόπος παροχής

GR – Εγνατία Οδός: (Οδικός
Άξονας Ηγουµενίτσα – Ιωάννινα
– Γρεβενά – Κοζάνη – Βέροια –
Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Ξάνθη
– Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη –
Ελληνοτουρκικά σύνορα),
Κάθετοι Άξονες, το οδικό δίκτυο
γενικά, το οποίο άµεσα ή έµµεσα
εξυπηρετεί το έργο ή συνδέεται
µε αυτό καθώς και τα νησιά των
περιφερειών Βορείου, Νοτίου
Αιγαίου και Ιονίου, για έργα που
έχει αναλάβει η «Εγνατία Οδός
Α.Ε.».
Κωδικός NUTS : GR122, GR210,
GR130, GR120, GR110, GR410,
GR420, GR220.

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά
∆ηµόσια σύµβαση

Τη δηµιουργία ενός δυναµικού συστήµατος αγορών (∆ΣΑ)

Τη θέσπιση συµφωνίας πλαισίου

X

ΙΙ.1.4) Πληροφορίες για τη συµφωνία πλαίσιο

Συµφωνία πλαίσιο µε ένα φορέα

Συµφωνία πλαίσιο µε πολλούς φορείς
Αριθµός

X

Ή,κατά περίπτωση, µέγιστος αριθµός

συµµετεχόντων στην προβλεπόµενη συµφωνία πλαίσιο

∆ιάρκεια της συµφωνίας πλαισίου: ∆ιάρκεια σε έτη:

0 3
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Εκτιµώµενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας πλαισίου:
Εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 400.000
Νόµισµα: ΕΥΡΩ
Συχνότητα και αξία των συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν (εφόσον είναι γνωστή): ____________________________

ΙΙ.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης

Όπως στο ΙΙ.1.1
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο

Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (εφόσον εφαρµόζεται)

Κύριο αντικείµενο

7

1 . 3 1 .

1 2 .

2 0 -

9

7

1 . 3 1 .

3 0 .

0 0 -

5

-

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

X

71313000-5

ναι

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

ναι

όχι

X

ναι

όχι

X

Ένα τµήµα

ένα ή περισσότερα τµήµατα

όχι

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:

Θα συναφθούν κατά µέγιστον δέκα πέντε (15) επί µέρους συµβάσεις
Εάν είναι γνωστή, Εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ:

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

Ευρώ
ναι

όχι

Χ

σελ.3 από 8

ΤΜΗΜΑ IIΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη διαδικασία, ποσού 8.000 €
Για την υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 2% επί της
συνολικής αµοιβής της Συµφωνίας - Πλαίσιο.
Για την υπογραφή κάθε επί µέρους σύµβασης θα απαιτηθεί επί πλέον εγγύηση καλής εκτέλεσης 3%
επί της αµοιβής κάθε επί µέρους σύµβασης.
ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς διατάξεις
Μετοχικό Κεφάλαιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
ΙΙΙ.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.
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης

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

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 πτυχίο της κατηγορίας 27 (µελέτες περιβαλλοντικές),
Β΄ τάξεως και άνω, ή
2. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει την
Συµφωνία ∆ηµοσίων 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 δηµοσιές
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 αντίστοιχη κατηγορία µελετών της ανωτέρω παραγράφου 1, κατά το
άρθρο 39 του ν.3316/05, τουλάχιστον το παρακάτω:
Ένα (1) µελετητή µε οκταετή εµπειρία στο ζητούµενο αντικείµενο.
Απαιτούµενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς,
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την
Αναθέτουσα Αρχή.
ΙΙΙ.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα
Απαιτούµενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να
αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχοµένως
απαιτούµενων προσόντων (κατά περίπτωση):
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ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαιτούµενες πληροφορίες και διατυπώσεις
για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι
απαιτήσεις:

Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις που
πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της
προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στο
τεύχος
«Προκήρυξη
Ανοικτής
∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την
Αναθέτουσα Αρχή

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

- Να έχουν εκπονηθεί κατά την τελευταία δεκαετία,
τουλάχιστον οι παρακάτω µελέτες:
i. µία Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ)
και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
ΧΥΤΑ για τις οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
θετική γνωµοδότηση και έγκριση περιβαλλοντικών
όρων αντίστοιχα και
ii. µία ΠΠΕ και ΜΠΕ δικτύου αποχέτευσης για τις οποίες
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί θετική γνωµοδότηση και
έγκριση περιβαλλοντικών όρων αντίστοιχα και
iii. µία ΠΠΕ και ΜΠΕ δικτύου ύδρευσης για τις οποίες θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί θετική γνωµοδότηση και
έγκριση περιβαλλοντικών όρων αντίστοιχα και
iv. µία ΠΠΕ και ΜΠΕ Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυµάτων (ΕΕΛ) για τις οποίες θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί
θετική
γνωµοδότηση
και
έγκριση
περιβαλλοντικών όρων αντίστοιχα και
v. µία ΠΠΕ και ΜΠΕ για λιµενικά έργα για τις οποίες θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί θετική γνωµοδότηση και
έγκριση περιβαλλοντικών όρων αντίστοιχα και
vi. µία ΜΠΕ για οδό (Α) Κατηγορίας και 1ης
Υποκατηγορίας βάσει της ΚΥΑ 15393/2332/2002 για
την οποία να έχει εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και
vii.µία ΠΠΕ (ή Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης) για
οδό (Α) Κατηγορίας και 1ης Υποκατηγορίας βάσει
της ΚΥΑ 15393/2332/2002 για την οποία να έχει
εκδοθεί η αντίστοιχη Θετική Γνωµοδότηση στα
πλαίσια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης & Αξιολόγησης, και
- Να διατίθεται τουλάχιστον το παρακάτω προσωπικό
που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «οµάδα
µελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:
- Ένας (1) µελετητής µε δωδεκαετή εµπειρία και ένας (1)
µελετητή µε οκταετή εµπειρία σε έργα αντίστοιχα µε
το ζητούµενο.

ΙΙΙ.2.4) Παραχωρούµενες κατ' αποκλειστικότητα συµβάσεις

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

ναι

X

όχι

Σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Ο Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της Εταιρίας µε την
επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (Απόφαση ∆17α/10/59/ΦΝ.393/10-07-96), όπως τροποποιηµένος ισχύει
σήµερα, καθώς και η Οδηγία 2004/18/ΕΚ
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
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ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας

X

Ανοικτή
Κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσµένης κλειστής διαδικασίας:

Επισπευσµένη κλειστή
Με διαπραγµάτευση

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

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 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ»
που διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού
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ΙV.3) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 4960
IV.3.2) Προηγούµενη δηµοσίευση που αφορά την ίδια σύµβαση

ναι

όχι

X

Εάν ναι,
Ή

Προηγούµενη ενηµερωτική προκήρυξη

Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή
(ηη/µµ/εεε
ε)

Αριθ. της
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:

1 1 _/

0

/

4

2

0

1

1

Ώρα: 16:00

(ηη/µµ/εεεε)

Έγγραφα µε πληρωµή
Τιµή:

10

ναι

X

όχι

Νόµισµα: ΕΥΡΩ

Όροι και µέθοδος πληρωµής: Μετρητά ή επιταγή στο όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής

Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς διατίθεται δωρεάν
IV.3.4) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής
Ηµεροµηνία:

1 9 /

0

4

/

2

0

1

1

Ώρα: 11:00

(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: ________________________________________________________________________________
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IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

2 1 0

ηµέρες:

(από την ηµεροµηνία που αναφέρεται για την παραλαβή
των προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγµα προσφορών
Ηµεροµηνία:

1 9 /

0

4

/

2

0

1

1

Ώρα: 11:00

(ηη/µµ/εεεε)

Τόπος : ∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1

Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών
Eκπρόσωποι των Προσφερόντων

ναι

X

όχι

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

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

ναι

όχι

X

ναι

όχι

X

Εάν ναι, αναφορά του σχεδίου ή και του προγράµµατος:
VΙ.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 οκτώ (8) ηµέρες πριν από την τελική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών
δηµοπράτησης που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu, στην περιοχή ΝΕΑ/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, για να υποβάλλουν όµως προσφορά θα πρέπει να προµηθευτούν και να συµπληρώσουν
το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς όπως ορίζεται στις παραγράφους Ι.1 και IV.3.3 της παρούσας.
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:

Υποβολή προσφυγών γίνεται σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση µε
οποιοδήποτε τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράλειψης. Για τις πράξεις που ορίζονται στο τεύχος
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ», σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από της ανακοινώσεώς τους,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος αυτό.
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:

0 9 /

0 3 /

2 0 1 1

(ηη/µµ/εεεε)

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
Σωτήριος Νούσης
Τοµεάρχης Εκτέλεσης Έργων
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