ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου
«Εγνατία Οδός: Εργασίες αποκατάστασης πρανών τμημάτων Εγνατίας Οδού από Ηγουμενίτσα
έως Άραχθο (1.1.2-3.1)» προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.190.000,00 € μετά του αναλογούντα
ΦΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης ∆ιακήρυξης του έργου. Το
έργο αφορά μόνο την εξειδικευμένη κατηγορία πρασίνου, με προϋπολογισμό δαπάνης εργασιών,
ΓΕ & ΟΕ και απροβλέπτων 970.887,64 €.
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 2.04.09. 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.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07.04.09, 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 Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για έργα εξειδικευμένης
κατηγορίας Πρασίνου, εφόσον ανήκουν στη 2η ή 3η, ή εφόσον ανήκουν στην τέταρτη
(4η) τάξη και έχουν έδρα ή έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία τήρησης Μ.Ε.Ε.Π. ως
δεύτερο νομό, τους νομούς Ιωαννίνων ή Θεσπρωτίας
β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη
που έχουν υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από 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 Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
N.3669/08 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
19.418,00€ 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 72.817,00 € και, σε περίπτωση προσφοράς ποσοστού έκπτωσης μεγαλύτερου του 12%,
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 εθνικούς πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆.Σ. της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ».
Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων
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