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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: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.europa.eu 

 
Προκήρυξη σύµβασης 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ 
 
Τµήµα Ι: Αναθέτουσα Αρχή 
 
Ι.1) Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµεία επαφής 
Επίσηµη επωνυµία: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) GR 

Ταχ. διεύθυνση: 6ο χλµ Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Θ. 60030 

Πόλη: Θέρµη Θεσσαλονίκης Ταχ. κωδικός: 57001 Χώρα: Ελλάδα 

Σηµείο(α) επαφής: 
1) ∆ιεύθυνση Συµβάσεων   
2) Κεντρικό Πρωτόκολλο 

Τηλ.: +30 2310 470200, 2310-470448 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eoae@egnatia.gr  Φαξ: +30 2310 475936, 2310-470297 

∆ιεύθυνση(-εις) στο ∆ιαδίκτυο: (κατά περίπτωση) 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: (URL) www.egnatia.eu 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) 
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL)  
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής: (URL) 
Χρησιµοποιήστε το παράρτηµα Α για να δώσετε λεπτοµερέστερες πληροφορίες 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: 
 Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής  Άλλη (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: 

 Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής  Άλλη (συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙI) 

Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται: 
 Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής  Άλλη (συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙII) 

 
Ι.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής  

 
Ι.3) Κύρια δραστηριότητα 

 
Ι.4) Ανάθεση της σύµβασης για λογαριασµό άλλων αρχών ανάθεσης 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ µέρους άλλων αρχών ανάθεσης:   ναι     όχι 
(εάν ναι, περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές µπορούν να δοθούν 
στο παράρτηµα Α)   

 Υπουργείο ή άλλη εθνική ή οµοσπονδιακή αρχή, 
συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών ή  τοπικών τους 
παραρτηµάτων 

 Οργανισµός δηµοσίου δικαίου 

  Εθνική ή οµοσπονδιακή Υπηρεσία /Γραφείο 
 Ευρωπαϊκό θεσµικό όργανο / οργανισµός ή 

διεθνής οργανισµός 

 Περιφερειακή ή τοπική αρχή 
 Άλλη (να προσδιοριστεί) : 

 Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία /Γραφείο 
 

  Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες 
  Στέγαση και υποδοµές κοινής ωφελείας 

   Άµυνα 
  Κοινωνική προστασία 

  ∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια 
  Αναψυχή, πολιτισµός και θρησκεία 

  Περιβάλλον 
 Εκπαίδευση 

 Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές υποθέσεις 
 Άλλη (να προσδιοριστεί): 

 Υγεία 
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ΤΜΗΜΑ II: Αντικείµενο της σύµβασης 
 
ΙΙ.1) Περιγραφή 
ΙΙ.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή  
«Προµήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης του Συστήµατος "Γεωπύλη - Εγνατία Οδός Α.Ε."»  

ΙΙ.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής 
(Επιλέξτε µόνο µια κατηγορία - έργα,προµήθειες ή υπηρεσίες - που αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο της σύµβασης σας ή στις αγορές) 

 Έργα  Προµήθειες  Υπηρεσίες 

 Εκτέλεση 
 Μελέτη και εκτέλεση 
 Πραγµατοποίηση, µε οποιαδήποτε 
µέσα, έργου που ανταποκρίνεται 
στις οριζόµενες από τις 
αναθέτουσες αρχές απαιτήσεις 

 Αγορά 
 Χρηµατοδοτική µίσθωση 
 Ενοικίαση 
 Αγορά-µίσθωση 
 Συνδυασµός αυτών 

Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ. [  ] [  ]  
∆είτε παράρτηµα Γ1 για τις κατηγορίες 
υπηρεσιών 
 

 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: 
GR – Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 

Κωδικός NUTS GR 122 
Κωδικός NUTS  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Κωδικός NUTS  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 
Κωδικός NUTS  [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

ΙΙ.1.3) Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσια σύµβαση, συµφωνία πλαίσιο ή δυναµικό σύστηµα αγορών (∆ΣΑ) 
 Η προκήρυξη αφορά δηµόσια σύµβαση 
 Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συµφωνίας πλαισίου 
 Η προκήρυξη αφορά τη δηµιουργία δυναµικού συστήµατος αγορών (∆ΣΑ) 

ΙΙ.1.4) Πληροφορίες για τη συµφωνία πλαίσιο (κατά περίπτωση) 
 Συµφωνία πλαίσιο µε πολλούς φορείς                                             Συµφωνία πλαίσιο µε ένα φορέα 

Αριθµός [   ]  [   ]  [   ] 
ή 
(κατά περίπτωση) µέγιστος αριθµός [   ]  [   ]  [   ] συµµετεχόντων στην προβλεπόµενη συµφωνία πλαίσιο 

∆ιάρκεια της συµφωνίας πλαισίου 
∆ιάρκεια σε έτη: [   ]  [   ]  ή σε µήνες [   ]  [   ]  [   ] 
 

Αιτιολόγηση για συµφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: 
Εκτιµώµενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας πλαισίου (κατά περίπτωση, µόνο 
ποσά) 
Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ: [           ]   Νόµισµα: [  ][  ][  ] 
ή 
Εύρος: µεταξύ [           ] και [           ]  Νόµισµα: [  ][  ][  ] 
Συχνότητα και αξία των συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν: (εάν είναι γνωστό) 
ΙΙ.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή των αγορών 
Προµήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης του Συστήµατος "Γεωπύλη - Εγνατία Οδός Α.Ε." στο οποίο 
περιλαµβάνονται τα εξής: α) το 1ο υποσύστηµα της Γεωπύλης που αφορά την ανάπτυξη WebGIS εφαρµογής 
µε τις γενικές πληροφορίες της Εγνατίας οδού µε χρήστες το ευρύ κοινό, β) το 2ο υποσύστηµα της Γεωπύλης 
που αφορά την ανάπτυξη WebGIS εφαρµογής µε τα µητρώα των έργων µε χρήστες το αρµόδιο προσωπικό 
της “ Εγνατία Οδός Α.Ε." και τους ∆ηµόσιους Φορείς π.χ. τις τεχνικές υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕ∆Ι (σύµφωνα µε 
το Ν.3882/10 περί διάθεσης των γεωχωρικών πληροφοριών), γ) την προµήθεια πανοραµικών 3D εικόνων της 
Εγνατίας Οδού και δ) την προµήθεια πληροφορικού εξοπλισµού. 
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II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) 

 Κύριο λεξιλόγιο Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) 

Κύριο αντικείµενο 

72.00.00.00 – 5 
48.00.00.00 – 8 
30.23.00.00 – 0 
38.22.10.00 – 0 
48.32.80.00 – 3 
48.32.61.00 – 0 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] -  [   ]          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] -  [   ]   

Πρόσθετο(α) 
αντικείµενο (α) 

[   ]  [   ]. [   ]  [   ]. [   ]  [   ]. [   ]  [   ] - [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] -  [   ]          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] -  [   ] 

II.1.7) Πληροφορίες για τη συµφωνία συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GPA) 
Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement-GPA) 
 

 ναι    όχι 

II.1.8) Τµήµατα (για πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα, χρησιµοποιήστε το παράρτηµα Β τόσες φορές όσα και τα 
τµήµατα) 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες:    ναι    όχι 
(εάν ναι) Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για: 

ένα τµήµα   ένα ή περισσότερα τµήµατα   όλα τα τµήµατα 
ΙΙ.1.9) Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές  ναι    όχι 

 
ΙΙ.2) Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης 
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων, των ανανεώσεων και των 
δικαιωµάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
(κατά περίπτωση, µόνο ποσά) 
Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ: 443.492     Νόµισµα: Ευρώ 
ή 
Εύρος: µεταξύ  [                   ]  και  [                   ]     Νόµισµα: [   ]  [   ]  [   ] 
 
ΙΙ.2.2) Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης (κατά περίπτωση) 
∆ικαιώµατα προαίρεσης  ναι    όχι 
 

(εάν ναι) Περιγραφή αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης 
 
(εάν είναι γνωστό) Προσωρινό χρονοδιάγραµµα άσκησης αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης: 
σε µήνες:  [   ]  [   ]  ή σε ηµέρες:  [   ]  [   ]  [   ]  (από την ανάθεση της σύµβασης) 

ΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά µε ανανεώσεις (κατά περίπτωση) 
Η παρούσα σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί:  ναι    όχι 
Αριθµός ενδεχόµενων ανανεώσεων: (εάν είναι γνωστό) [   ]  [   ]  [   ] ή εύρος: µεταξύ [  ]  [  ]  [  ] και [  ]  [  ]  [  ] 
 
(εάν είναι γνωστό) Στην περίπτωση ανανεώσιµων συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόµενο χρονικό 
πλαίσιο για διαδοχικές συµβάσεις: 
σε µήνες:  [   ]  [   ]  ή σε ηµέρες:  [   ]  [   ]  [   ]  (από την ανάθεση της σύµβασης) 

 
ΙΙ.3) ∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία ολοκλήρωσης 
∆ιάρκεια σε µήνες: 24  ή σε ηµέρες: [   ] [   ] [   ] [   ] (από την ανάθεση της σύµβασης) 
ή 
Έναρξη      [   ] [   ] / [   ] [   ] / [   ] [   ] [   ] [   ]   (ηη/µµ/εεε) 
Ολοκλήρωση      [   ] [   ] / [   ] [   ] / [   ] [   ] [   ] [   ]   (ηη/µµ/εεε) 
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ΤΜΗΜΑ IIΙ: Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες 
 
ΙΙΙ.1) Όροι που αφορούν τη σύµβαση 
ΙΙΙ.1.1) Απαιτούµενες εγγυήσεις: (κατά περίπτωση) 
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη διαδικασία, ποσού 8.870 €. Για την υπογραφή της 
σύµβασης θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 44.350 € και για την Προσωρινή Παραλαβή της 
Προµήθειας θα απαιτηθεί εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού 5% της συµβατικής αµοιβής, χωρίς ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης. 

ΙΙΙ.1.2) Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς διατάξεις 
που τις διέπουν: 
_____________________________________________________________________________________________ 

ΙΙΙ.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύµβαση (κατά περίπτωση) 
Ένωση ή Κοινοπραξία 
 
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι (κατά περίπτωση) 
Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι    όχι  
 
(εάν ναι) περιγραφή των ειδικών όρων:_______________________ 
 
 
ΙΙΙ.2) Προϋποθέσεις συµµετοχής 
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία είναι έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις (χωρίς ιδιαίτερη 
νοµική µορφή) ή κοινοπραξίες αυτών, που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που δραστηριοποιούνται στην 
παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες 
χώρες αλλά θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ). 
Κάθε επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, αυτοτελώς είτε σε µια µόνον 
ένωση ή κοινοπραξία. 
Τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας θα αφορούν στο σύνολο της 
προµήθειας. 
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 «∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
ΙΙΙ.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι 
απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι 
απαιτήσεις: 
Τα έγγραφα και οι βεβαιώσεις, που πρέπει 
να συνοδεύουν την υποβολή της 
προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο 
τεύχος «∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» 
που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχοµένως απαιτούµενων 
προσόντων (κατά περίπτωση): 
Οι Προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν:  
- δανειοληπτική ευχέρεια ύψους τουλάχιστον 

50.000 €.  
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η 
απαίτηση µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 
τα µέλη τους και  

- µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων (οικονοµικές χρήσεις 
2009, 2010, 2011), µεγαλύτερο από το 50% του 
προϋπολογισµού της Προµήθειας. 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η 
απαίτηση µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 
τα µέλη τους και ανάλογα µε το ποσοστό 
συµµετοχής τους. 
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ΙΙΙ.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 «∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» 
που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχοµένως απαιτούµενων 
προσόντων (κατά περίπτωση): 
Κάθε Προσφέρων πρέπει: 
α. Να έχει κατά την τελευταία πενταετία αναπτύξει 

και εγκαταστήσει ένα τουλάχιστον γεωγραφικό 
πληροφοριακό σύστηµα (WebGIS) 
πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής που αφορά στη 
διαχείριση γεωχωρικών δεδοµένων, το οποίο να 
λειτουργεί έξι µήνες και να είναι 
προϋπολογισµού τουλάχιστον 100.000 € µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και 

β. Να έχει τεχνογνωσία λήψης, επεξεργασίας, 
ενσωµάτωσης σε desktop GIS και WebGIS 
λογισµικών, των τρισδιάστατων πανοραµικών 
εικόνων της απαιτούµενης υψηλής ανάλυσης 
και χωρικής ακρίβειας, και 

γ. Τα προσφερόµενα λογισµικά WebGIS και 
διαχείρισης των τρισδιάστατων εικόνων να είναι 
συµβατά µε τη σχετική υποδοµή του τµήµατος 
GΙS της ΕΟΑΕ, και 

δ. Να διαθέτει οµάδα έργου / παροχής υπηρεσιών 
που να αποτελείται από τουλάχιστον 4 µέλη µε 
ειδικότητες, επαγγελµατικά προσόντα, 
πιστοποιήσεις και εµπειρία σε συναφή έργα/ 
υπηρεσίες ως εξής: 
i. έναν (1) πτυχιούχο µηχανικό µε ειδίκευση σε 
πληροφοριακά συστήµατα ή γεωγραφικά 
πληροφοριακά συστήµατα µε εµπειρία άνω 
των 8 ετών στην ανάπτυξη και διαχείριση 
εφαρµογών GIS  και 

ii. έναν (1) πτυχιούχο µηχανικό µε εµπειρία άνω 
των 5 ετών στην επεξεργασία γεωχωρικών 
πληροφοριών και στην ανάπτυξη και 
διαχείριση εφαρµογών GIS και 

iii. έναν (1) πτυχιούχο πληροφορικής µε 
εµπειρία άνω των 5 ετών σε Βάσεις 
∆εδοµένων και διασύνδεση πληροφοριακών 
συστηµάτων και 

iv. έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία άνω 
των 3 ετών σε διαδικτυακές WebGIS 
εφαρµογές. 

ΙΙΙ.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούµενες κατ' αποκλειστικότητα συµβάσεις (κατά περίπτωση) 
 Η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόµενα εργαστήρια 
 Η εκτέλεση της σύµβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευοµένων θέσεων απασχόλησης  

 
III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συβάσεις υπηρεσιών 

 

ΙΙΙ.3.1) Πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία: ναι    όχι 
 
(εάν ναι) Αναφέρατε τις σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:  

ΙΙΙ.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    όχι 
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ΤΜΗΜΑ IV: ∆ιαδικασία 
 
ΙV.1) Είδος διαδικασίας 
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας 

 Ανοικτή  

 Κλειστή  

 Επισπευσµένη κλειστή 
Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσµένης διαδικασίας: 
 
 

 Με διαπραγµάτευση 

Ορισµένοι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί (εάν συντρέχει περίπτωση, στο 
πλαίσιο ορισµένων ειδών διαδικασίας µε διαπραγµάτευση) ναι όχι 
(εάν ναι, αναφέρατε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των οικονοµικών φορέων 
που έχουν ήδη επιλεγεί, στο τµήµα VI.3 Συµπληρωµατικές πληροφορίες) 

 Επισπευσµένη µε διαπραγµάτευση  
Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσµένης διαδικασίας: 

 Ανταγωνιστικό διάλογο 
 

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) Κριτήρια ανάθεσης 
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σηµειώστε το(α) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)] 

 Χαµηλότερη τιµή 
ή 

 Η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά σύµφωνα µε 
 τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρουσιάζονται συνοδευόµενα 
από τη στάθµισή τους ή σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
στάθµισή τους για εµφανείς λόγους) 

 τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή 
διαπραγµάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο 

 
Κριτήρια Στάθµιση Κριτήρια Στάθµιση 

1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
5. ________________________ 

__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 

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

__________ 
__________ 
__________ 
__________ 
__________ 

ΙV.2.2) Πληροφορίες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό 
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού:   ναι    όχι 
(εάν ναι, εάν συντρέχει περίπτωση) Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό: 
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ΙV.3) ∆ιοικητικές πληροφορίες 
 
IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 5144 

IV.3.2) Προηγούµενες προκηρύξεις σχετικά µε την ίδια σύµβαση:  ναι    όχι 
(εάν ναι) 

 Προκαταρκτικής προκήρυξης         Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή 
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: [  ][  ][  ][  [/S[  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ] της [  ][  ]/[  ][  ]/[  ][  ][  ][  ] (ηη/µµ/εεεε) 

 Άλλες προηγούµενες δηµοσιεύσεις (κατά περίπτωση) 
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: [  ][  ][  ][  [/S[  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ] της [  ][  ]/[  ][  ]/[  ][  ][  ][  ] (ηη/µµ/εεεε) 
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: [  ][  ][  ][  [/S[  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ] της [  ][  ]/[  ][  ]/[  ][  ][  ][  ] (ηη/µµ/εεεε) 
 
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων ή περιγραφικού 
εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου) 
Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα 
Ηµεροµηνία: 16 / 10 / 2012 (ηη/µµ/εεεε)         Ώρα: 16:00  
 
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίµου  ναι    όχι 
(εάν ναι, µόνο ποσά) Τιµή 10    Νόµισµα: Ευρώ 
Όροι και µέθοδοι 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: 22 / 10 / 2012 (ηη/µµ/εεεε)         Ώρα: 11:00  
 IV.3.5) Ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συµµετοχής σε επιλεγµένους 
υποψηφίους (εάν είναι γνωστό, σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες µε διαπραγµάτευση και στον ανταγωνιστικό 
διάλογο) 
Ηµεροµηνία: [  ][  ]/[  ][  ]/[  ][  ][  ][  ] ) (ηη/µµ/εεεε) 

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην οποία(-ες) µπορούν να συνταχθούν οι µελέτες ή οι αιτήσεις συµµετοχής 
 Οποιαδήποτε επίσηµη γλώσσα της ΕΕ 
 Επίσηµη γλώσσα (ή γλώσσες) της ΕΕ: EL 
 Άλλη:  

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς  
έως [  ][  ]/[  ][  ]/[  ][  ][  ][  ] ) (ηη/µµ/εεεε) 
ή 
∆ιάρκεια σε µήνες: [  ][  ][  ] ή σε ηµέρες: 180 (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών) 

IV.3.8) Όροι για το άνοιγµα προσφορών 
Ηµεροµηνία: 22 / 10 / 2012 (ηη/µµ/εεεε)         Ώρα: 11:00  
(κατά περίπτωση) Τόπος: ∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1 
Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών (κατά περίπτωση) ναι    όχι 
(εάν ναι) Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα και τη διαδικασία ανοίγµατος προσφορών: 
Εκπρόσωποι των Προσφερόντων.  
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ΤΜΗΜΑ VΙ: Πρόσθετες πληροφορίες 
 
VΙ.1) Πληροφορίες σχετικά µε επαναλαµβανόµενες συµβάσεις (κατά περίπτωση) 
Πρόκειται για επαναλαµβανόµενη δηµόσια σύµβαση   ναι     όχι  
(εάν ναι) εκτιµώµενος χρόνος δηµοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:______________________________ 
  
VΙ.2) Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Σύµβαση σχετιζόµενη µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 ναι    όχι 
(εάν ναι) αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/και το πρόγραµµα(προγράµµατα): Η σύµβαση έχει ενταχθεί στo 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 
VΙ.3) Συµπληρωµατικές Πληροφορίες (κατά περίπτωση) 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη 
δηµοπράτησης ή το Αντικείµενο της προµήθειας. Τυχόν ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς στη 
διεύθυνση που δίνεται παραπάνω το αργότερο µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την τελική ηµεροµηνία 
υποβολής των 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) ∆ιαδικασίες προσφυγής  
VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επίσηµη επωνυµία: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Ταχυδροµική διεύθυνση: 6ο χλµ Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Θ. 60030 
Πόλη: Θέρµη Θεσσαλονίκης Ταχ. κώδικας: 57001 Χώρα: Ελλάδα 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eoae@egnatia.gr  Τηλ.: +30 2310 470200 

∆ιεύθυνση διαδικτύου (URL): www.egnatia.eu Φαξ: +30 2310 475936 
Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες διαµεσολάβησης (κατά περίπτωση) 
Επίσηµη επωνυµία: 
Ταχυδροµική διεύθυνση: 
Πόλη: Ταχ. κώδικας:                  Χώρα: 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Τηλ.: 

∆ιεύθυνση διαδικτύου (URL): Φαξ: 
VΙ.4.2) Υποβολή προσφυγών (συµπληρώστε την ενότητα VI.4.2 ή, εάν χρειάζεται, την ενότητα VI.4.3) 
 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την προθεσµία ( τις προθεσµίες) για την υποβολή 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 
«∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 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 παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

Επίσηµη επωνυµία: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

Ταχυδροµική διεύθυνση: 6ο χλµ Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Θ. 60030 
Πόλη: Θέρµη Θεσσαλονίκης Ταχ. κώδικας: 57001                Χώρα: Ελλάδα 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eoae@egnatia.gr  Τηλ.: +30 2310 470200 
∆ιεύθυνση διαδικτύου (URL): www.egnatia.eu Φαξ: +30 2310 475936 
VI.5 Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: 10 / 09 / 2012 (ηη/µµ/εεεε) 
 

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
 
 

 Αλέξανδρος Μαραβάς 
Τοµεάρχης Προγραµµατισµού και  

Παρακολούθησης Έργων & Χρηµατοδοτήσεων 
  


