ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» προκηρύσσει ανοιχτή δηµοπρασία για την ανάθεση του έργου
"Αντιστήριξη πρανών Καλντέρας Θήρας - Περιοχή Tελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών
(Ν1800e)” προϋπολογισµού δηµοπράτησης 1.699.400,00 € µετά του αναλογούντα ΦΠΑ, η οποία
θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της εγκεκριµένης ∆ιακήρυξης του έργου. Το έργο αφορά
µόνο την κατηγορία Οδοποιίας, µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, και
απρόβλεπτων 1.402.179,42 €.
Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή µέτρων αναχαίτισης καταπτώσεων βράχων και αντιστήριξης
πρανών της Καλδέρας της Ν. Θήρας στη θέση του παλαιού Λιµένα Φηρών, περιοχή Τελεφερίκ.
Στην περιοχή λαµβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες όπως η κυκλοφορία των πεζών,
οχηµάτων, αναµονή επιβατών κλπ. Στο έργο περιλαµβάνονται χωµατουργικές εργασίες όπως
εκσκαφές, καθαρισµοί πρανών και άρση καταπτώσεων, η κατασκευή µικρών τεχνικών έργων και
έργων διαχείρισης επιφανειακών υδάτων, η κατασκευή φρακτών ανάσχεσης καταπτώσεων και
αγκυρώσεων σε πρανή, καθώς και επενδύσεις πρανών µε ελεύθερα ή αγκυρωµένα πλέγµατα.
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των παραπάνω εργασιών λόγω των ειδικών συνθηκών του έργου,
θα γίνει από εξειδικευµένο στις κατασκευαστικές αναρριχήσεις προσωπικό (εναερίτες).
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Εταιρίας 6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης ΤΚ 57001
Θεσσαλονίκη, µέχρι τις 23/01/2013. Η ∆ιακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο
από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β΄. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα
2310470200, 2310470448, FAX επικοινωνίας 2310470297 από την αρµόδια για επικοινωνία κ.
Κατερίνα Τζώρα. 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 δωρεάν και να συµπληρώσουν το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 29/01/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα Κεντρικά Γραφεία
της Εταιρίας. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 6 του Ν. 3699/2008 ενώ δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κριτήριο
ανάθεσης της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή.
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές:
4.1
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Ελληνικό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)
που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., για έργα κατηγορίας Οδοποιίας
εφόσον ανήκουν στην δεύτερη (2η) ή τρίτη (3η) ή τέταρτη (4η) τάξη.
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτη που έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.),
στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχες µε τις
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
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.
4.2
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 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25%.
4.3
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 ∆ηµοσίων
Έργων.
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5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
28.043,59 € ισχύος τουλάχιστον 7 µηνών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται εγγύηση καλής
εκτέλεσης 70.108,97 € και, σε περίπτωση προσφοράς ποσοστού έκπτωσης µεγαλύτερου από τα
οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 35 του Ν2669/2008 πρόσθετες εγγυήσεις σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008. Απαιτείται επίσης ασφάλιση του έργου
"κατά παντός κινδύνου". Επισηµαίνεται η δυνατότητα χρήσης «επί έλασσον δαπανών» των
επιµέρους συµβατικών εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 και από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4072/2012
(άρθρο 242 παρ. 3) υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής υπό τις προϋποθέσεις του
Άρθρου 51 του Ν.3669/2008
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆.Σ. της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.».

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

∆ηµήτριος Γεράρδης
Ε.Χ. Τοµεάρχη Εκτέλεσης Έργων

K:\N1800e\cons\general\5187_gr.press.doc

-

2 -

