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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215913-2012:TEXT:EL:HTML

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους
2012/S 130-215913
Προκήρυξη σύμβασης
Έργα
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Εγνατία Οδός ΑΕ
GR
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΘ 60030
Υπόψη: 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:
"Κάθετος άξονας εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη - Ν. Μουδανιά - ποτίδαια: βελτίωση - διαπλάτυνση τμήματος Ν.
Μουδανιά - Ποτίδαια από χ.θ 0+000 έως χ.θ 4+200 (58.4.1)".

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Εκτέλεση
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.
Κωδικός NUTS GR127
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II.1.3)

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

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Βασικό σχέδιο του έργου είναι η βελτίωση – διαπλάτυνση του οδικού τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια του κάθετου
άξονα της Εγνατίας Οδού "Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια" της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η βελτίωση –
διαπλάτυνση αφορά στην μετατροπή της υφιστάμενης δίϊχνης οδού σε τετράϊχνη με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση και αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας. Το μήκος του προς βελτίωση τμήματος είναι 4,2 χλμ.
με αφετηρία τον Ανισόπεδο Κόμβο Μουδανιών. Επιπλέον περιλαμβάνονται:
Η ολοκλήρωση του ανισόπεδου Κόμβου ΑΚ1, και η κατασκευή του παράπλευρου οδικού δικτύου, που
αποτελείται από:
α) τον αριστερό παράπλευρο,
β) τον δεξιό παράπλευρο και
γ) τοπικές οδούς, βοηθητικούς δρόμους εξυπηρέτησης παροδίων και συνδετήρια τμήματα αποκατάστασης
προσβάσεων παροδίων.
Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού,
σήμανσης, ασφάλειας και πρασίνου.

II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
45233110

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

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:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 18 967 479,68 EUR

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
Διάρκεια σε μήνες: 36 (από την ανάθεση της σύμβασης)

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

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
— Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 357 200 EUR και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και
30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης,
— Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ύψους 1 339 500 EUR .Σε περίπτωση που
το ποσοστό μέσης έκπτωσης (Εμ) που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του νομίμου
ορίου της παρ.4 του άρθρου 35 του N. 3669/0, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης
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επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), το ύψος της οποίας μπορεί να φθάσει το 35 % του προϋπολογισμού,
— Ασφάλιση του έργου "κατά παντός κινδύνου".
III.1.2)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ενίσχυση της προσπελασιμότητας 2007-2013" και συγχρηματοδοτείται
από το ταμείο συνοχής με Κωδ. ΟΠΣ: 376175 και Κωδ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ07190006 και 2012ΣΕ07140005 της
ΣΑΕ 0719 του ΥΠΟΜΕΔΙ.

III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Κοινοπραξία (άρθρα 16 και 39 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

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: Yπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 22 της Διακήρυξης, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Α. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
ΥΠΟΜΕΔΙ, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας εφόσον ανήκουν στην πέμπτη (5) τάξη ή στην έκτη (6η) τάξη.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
ή κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (ΠΟΕ), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχες με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
Β. Κοινοπραξίες μεταξύ των καλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25 %.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για τη κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για κάθε εργοληπτική επιχείρηση, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο (άρθρο 46 της
2004/18/ΕΟΚ) και τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων και καταλληλότητας (άρθρο 45
της 2004/18/ΕΟΚ) που ορίζονται στο άρθρο 23 παραγρ. 23.1-23.4 της Διακήρυξης καθώς και τα δικαιολογητικά
της παραγρ. 24.1 του άρθρου 24 αυτής. Σε περίπτωση εγγραφής σε επίσημο επαγγελματικό κατάλογο ή
πιστοποίησης από οργανισμό πιστοποίησης απαιτείται και το πιστοποιητικό εγγραφής ή πιστοποίησης, οπότε
απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που μνημονεύονται σ΄ αυτό (άρθρο 52 της
2004/18/ΕΟΚ). Σε περίπτωση μη εγγραφής σε τηρούμενο επίσημο κατάλογο ή μη πιστοποίησης από οργανισμό
πιστοποίησης, επί πλέον απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει εκτελέσει επιτυχώς έργα παρόμοια ποιοτικά
και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο.

III.2.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

10/07/2012
S130
http://ted.europa.eu/TED

Κράτη μέλη - Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3/6

EE/S S130
10/07/2012
215913-2012-EL

Κράτη μέλη - Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

4/6

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Τραπεζική
βεβαίωση (άρθρο 23 παραγρ. 23.3 διακήρυξης).
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Δανειοληπτική (πιστοληπτική) ικανότητα 1 896
748 EUR, σύμφωνα με την παραγρ. 22.6 του άρθρου 22 της διακήρυξης.
III.2.3)

Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Κατάλογος εκτελεσμένων έργων τελευταίας πενταετίας με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης (άρθρο 23 παραγρ.
23.4 της διακήρυξης) για τις Επιχειρήσεις της παραπάνω παραγρ. ΙΙΙ.2.1.Α.γ.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραπάνω παραγρ. ΙΙΙ.2.1.Α.γ, απαιτείται ελάχιστη τεχνική ικανότητα
σύμφωνα με την παραγρ. 22.7 του άρθρου 22 της διακήρυξης, από την οποία να προκύπτει η εκτέλεση έργων
παρόμοιων ποιοτικά και ποσοτικά.

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

III.3.2)

Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

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

IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

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:
5185

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: 16.8.2012 - 16:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι
Τιμή: 30.00 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
21.8.2012 - 10:00
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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
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 21.8.2012 - 10:00
Τόπος:
Ως παραγρ. 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
διαγωνιζόμενων.

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:
ναι
αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): Έργο χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 και συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής.

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Πέραν των άλλων, ισχύουν και οι διατάξεις περί ελέγχου, συνεπειών και κυρώσεων των ασυμβίβαστων
ιδιοτήτων καθώς και ονομαστικοποίησης των μετοχών του Ν.3310/05 ως ισχύει.
Επισημαίνεται η δυνατότητα χρήσης "επί έλασσον δαπανών" των επιμέρους συμβατικών κονδυλίων του
προϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με τη παρ. 3 το άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3481/06.
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/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: Σε
προθεσμία 10 ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της παράνομης
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πράξης ή παράλειψης ή αφότου ανακοινώθηκε η πράξη κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη για τις πράξεις που
προβλέπονται σε αυτή.
VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Εγνατία Οδός ΑΕ
6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΘ 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:
6.7.2012
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