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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε.” ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ,
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ “A/K ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ Α/Κ ΑΞΙΟΥ – ΕΥΖΩΝΟΙ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

30.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

∆Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ ΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
δηµόσιο διαγωνισµό µε Ανοικτή ∆ιαδικασία
για την
«Ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία
Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση Μελέτης Κόστους - Οφέλους και στην
υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, για
τον Κάθετο Άξονα της Εγ νατίας οδού “A/K Κλειδίου - Α/Κ Αξιού –
Εύζωνοι”»
συνολικού προϋπολογισµού 30.000 € (πλέον Φ.Π.Α. )
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον «Κανονισµό ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και ανάθεσης και
εκτέλεσης έργων της εταιρείας» και το άρθρο 41 του ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήµερα και µε τους όρους
του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω Σύµβασης.

Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2011
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Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα Αρχή
1.1

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή - Κύριος του Έργου - Φορέας κατασκευής - ∆ηµοπρατούσα
Αρχή - Εταιρεία είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (EOAE) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη (Οδός
6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310470200, 2310470447,
fax 2310470297, 2310475936, e-mail eoae@egnatia.gr) προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι
θα απευθύνουν την αλληλογραφία και θα καταθέσουν τις προσφορές και τα ένδικα µέσα (τα
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο του διαγωνισµού) που
ενδεχοµένως θα ασκήσουν.
Η Προϊστάµενη Αρχή (Π.Α.) και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για τη
διαχείριση των συµβάσεων, καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ. 573/1/15.12.08,
610/2/24.03.10, 616/3/19.04.10 και 642/1/04.11.10 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας και την υπ’ αριθµ. Η20/20/ΓΤ/4395/εκ/12.09.11 του Εντεταλµένου Γενικού
∆ιευθυντή της Εταιρείας περί αποφαινοµένων οργάνων, τα οποία µπορούν να
µεταβάλλονται µε νεότερες αποφάσεις, ακόµη και κατά τη διάρκεια της σύµβασης.

1.2

Ο Εργοδότης, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα ή να προβεί σε
µεταστέγαση των ανωτέρω Υπηρεσιών σε άλλα κτίρια, χωρίς εκ του λόγου αυτού να
προκύπτουν συνέπειες στην εγκυρότητα του διαγωνισµού ή της σύµβασης. Παράλειψη
ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη
της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως αποτέλεσµα την
παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό.

1.3

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι
έχουν την αντίστοιχη σηµασία:
α

Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων
χωρίς νοµική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα
διαδικασία.
β- Προσφέρων ή ∆ιαγωνιζόµενος: ο Ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο
συµµετοχής, δηλαδή είτε η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η
σύµπραξη ή κοινοπραξία επιχειρήσεων, που υποβάλει προσφορά στον παρόντα
διαγωνισµό.
γ- Τεύχη της ανοικτής διαδικασίας ή τεύχη διαγωνισµού: τα περιγραφόµενα στο άρθρο 6
της παρούσας τεύχη, που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά.
δ Τεχνικός Σύµβουλος (Τ.Σ.) ή Ανάδοχος: ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την
διαδικασία να παρέχει τις συγκεκριµένες υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου Υποστήριξης
µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί.
ε- Επιτροπή: η Επιτροπή διεξαγωγής της Ανοικτής ∆ιαδικασίας ή Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

Άρθρο 2: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
παραλαβής των φακέλων συµµετοχής – Γλώσσα διαδικασίας
2.1

Κάθε Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει το φάκελο συµµετοχής του µε όλα απαραιτήτως
τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 του παρούσας. Για την έγκυρη συµµετοχή του στη
διαδικασία, ώστε να µην αποκλειστεί από αυτή, κάθε Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει το
φάκελο συµµετοχής του αφενός σύµφωνα προς τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης και
αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 2.3 της παρούσας.

2.2

Οι φάκελοι συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι
προσφέροντες, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. (6ο χιλ.
Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης), το αργότερο µέχρι την
ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που αναφέρεται παρακάτω στην παράγραφο 2.3 της
παρούσας.
Η ΕΟΑΕ δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες

K:\A55000\design\tenders\2011_oikonomotechniki_5104\DIAK_5104.doc

4

5500/5104/Β01

φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς
αποκλείεται η παραλαβή µε ευθύνη της ΕΟΑΕ των φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα
κατά τόπους καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών.
2.3

Η προθεσµία υποβολής των φακέλων συµµετοχής λήγει τη ∆ευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012 και
ώρα 11.00.

2.4

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας Αρχής µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Η
ηµεροµηνία (και ώρα) αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της
Αναθέτουσας Αρχής. Καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη
υποβολή της προσφοράς.

2.5

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παραγράφου 2.3 δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, εκτός εκείνων
που θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

2.6

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

2.7

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν
συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού.
Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς διαγωνιζόµενους και που θα
κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο
Προξενείο της χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας “Apostile”
σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε
να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.

2.8

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο, πρέπει να είναι αριθµηµένες και
µονογραµµένες από τον / τους νόµιµο / ους Εκπρόσωπο /ους του ∆ιαγωνιζόµενου σε κάθε
σελίδα.

Άρθρο 3: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Πρακτικό - Ενστάσεις
3.1

Η αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε
δηµόσια συνεδρίαση, κατά την ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών της παραγράφου 2.3 της παρούσας, στα γραφεία της ΕΟΑΕ, στο ισόγειο του
κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρµης.

3.2

Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους που
κατατέθηκαν στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη
κατάθεση των Φακέλων Συµµετοχής, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Στη συνέχεια ελέγχει
την υποβολή των οικονοµικών προσφορών σε σφραγισµένους φακέλους, κατά την
παράγραφο 16.2.1 της παρούσας και αριθµεί και µονογράφει όλους τους περιεχόµενους
υποφακέλους των Φακέλων Συµµετοχής. Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.

3.3

Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής

3.3.1 Η Επιτροπή ανοίγει τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όλων των
Προσφερόντων, µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου
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“∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής έναντι των
απαιτήσεων της παρούσας ∆ιακήρυξης.
3.3.2 Οι υποφάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
φυλάσσονται αφού µονογραφηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
3.3.3 Στο Πρακτικό που θα συνταχθεί, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αναφέρει τις προσφορές, την
επωνυµία των υποψηφίων, τον εκπρόσωπο και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
3.3.4 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψει
απόρριψη προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τεκµηριώνει στο
πρακτικό της τους λόγους απόρριψης της προσφοράς.
3.4

Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών
Μετά τη λήξη του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονοµικών προσφορών
που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούµενο στάδιο «ελέγχου δικαιολογητικών
συµµετοχής». Κατόπιν η Επιτροπή τις µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα των οικονοµικών
προσφορών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, και κατατάσσει τους υποψήφιους κατά
σειρά µειοδοσίας.

3.5

Ολοκλήρωση του Πρακτικού
Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο Πρακτικό στο οποίο θα περιγράφονται
σε διακριτά στάδια, οι ανωτέρω διαδικασίες, τυχόν εισηγήσεις απόρριψης υποψηφίων και η
κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά µειοδοσίας και προτείνει την ανάθεση της προµήθειας
στον Υποψήφιο που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της
παρούσας ∆ιακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωσή του Πρακτικού ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τη διάθεσή του, καθώς και
το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Η ανακοίνωση αυτή και το πρακτικό
αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς όλους τους διαγωνιζόµενους.
Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης οικονοµικών προσφορών διενεργείται κλήρωση από την
Προϊσταµένη Αρχή µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν πρόσκλησης των
υποψηφίων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της
διαδικασίας.

3.6

∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα
του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” και νοµιµότητα των σχετικών δικαιολογητικών, η
Επιτροπή δύναται να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να
“αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν στον
υποφάκελο “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής”, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως
“αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη
υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση
νέων στοιχείων, εφόσον σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου
δικαιολογητικών συµµετοχής αποδεικνύουν τη συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της
παρούσας.
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόµενους στα
υποβληθέντα δικαιολογητικά εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει
και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία της
παρ. 16.1.3 της παρούσας.

3.7

Κοινοποίηση εγγράφων της ΕΟΑΕ
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της ΕΟΑΕ που αφορούν στη διαδικασία, όπως ιδίως η
ανακοίνωση για τη διάθεση του πρακτικού, στη διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων, στις
αποφάσεις της Προϊσταµένης Αρχής επί των ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος
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του διαγωνισµού, γίνονται κατά βάση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Αντίγραφα των
εγγράφων αυτών, εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων κ.λπ. που µνηµονεύονται στο σώµα τους,
χορηγούνται στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της ΕΟΑΕ, εφόσον ζητηθούν.
3.8

Ενστάσεις
Οι ενστάσεις κατά του Πρακτικού υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες, απευθύνονται στον
Πρόεδρο της Επιτροπής και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της
Εταιρείας. Η προθεσµία υποβολής ενστάσεων κατά του Πρακτικού ορίζεται σε (3) εργάσιµες
ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της διάθεσης
του Πρακτικού.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από σχετική γνώµη της
Επιτροπής. Η απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται µε επιµέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόµενους.

Άρθρο 4: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση
4.1

Η Ανοικτή ∆ιαδικασία ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της
Προϊσταµένης Αρχής περί ανάθεσης της σύµβασης. Η απόφαση ανάθεσης κοινοποιείται µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς όλους τους διαγωνιζόµενους πλην του επιλεγέντος
Αναδόχου ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 5.1 της παρούσας.

4.2

Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται να ανακαλέσει την ∆ιακήρυξη και να ακυρώσει το
αποτέλεσµα πριν ή µετά την κατακύρωση. Επίσης, αν από την Αναθέτουσα Αρχή
διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί να
ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, είτε να διαταχθεί
η επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.

Άρθρο 5: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης
5.1

Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα
Ανάδοχο µε αποδεικτικό παραλαβής της.
Πριν τη σύναψη της σύµβασης, καλείται µε αποδεικτικό ο υποψήφιος Ανάδοχος να
προσκοµίσει εντός προθεσµίας 20 ηµερών, για τον ίδιο, σε περίπτωση µεµονωµένης
συµµετοχής, και για όλα τα µέλη του, σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα
επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης έναντι
των οποίων υπέβαλε την Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 16.1.2 της παρούσας (Προσάρτηµα ΙΙ)
ως εξής:
5.1.1 Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού του επιλεγέντος Αναδόχου (όλων
των µελών του σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων) καθώς και των
τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος
εκπροσώπησης και δέσµευσής του,
5.1.2 Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε,
5.1.3 Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η
σύµβαση, από την ∆/νση Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας ή
από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης.
5.1.4 Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για τη διοίκηση του προσφέροντος οργάνου, µε
την οποία εγκρίνεται η σύναψη της σύµβασης, όπου απαιτείται, και κατά περίπτωση
ορισµός νοµίµου εκπροσώπου1 και του αναπληρωτή του,

1

Ο ορισµός του νοµίµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης
και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων του Συµβούλου µε την ΕΟΑΕ. Σε περίπτωση
αντικατάστασης του νοµίµου εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του, η εξουσία εκπροσώπησης αυτών
παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην ΕΟΑΕ του σχετικού νοµιµοποιητικού εγγράφου που επιφέρει την
τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΑΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αµοιβής
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Συµβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση
Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας.
5.1.6 απόσπασµατα ποινικών µητρώων,
5.1.7 πιστοποιητικά της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί µή πτώχευσης,
αναγκαστικής διαχείρισης, θέσης σε εκκαθάριση,
5.1.8 πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί µη διάπραξης παραπτώµατος για το οποίο
επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή,
5.1.9 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας,
5.1.10 αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
5.1.5

Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταµένη Αρχή ζητά την
εντός εύλογης προθεσµίας συµπλήρωση ή διευκρίνισή τους.
Ο επιλεγείς Ανάδοχος αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση
ανατίθεται στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας ∆ιαγωνιζόµενο, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις, σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενο
των ως άνω στοιχείων δεν αντιστοιχεί στο περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης
δήλωσης της παρ. 16.1.2, ή αποδειχθεί ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος που υπέγραψε την
προσφορά δεν είχε την απαραίτητη καταστατική εξουσία και το διαγωνιζόµενο πρόσωπο δεν
νοµιµοποιεί τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, οπότε η εγγυητική συµµετοχής του καταπίπτει
υπέρ της ΕΟΑΕ.
Η σύµβαση επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό
Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς.
5.2

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, η
απόφαση ανάθεσης κοινοποιείται στον επιλεγέντα Ανάδοχο, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται µε
αποδεικτικό, προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έγγραφα, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παρακάτω παράγραφο 5.3, για την υπογραφή της σύµβασης µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσης του Συµβούλου
µε υπαιτιότητά του, ή µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν
και καταπίπτει υπέρ της ΕΟΑΕ η εγγύηση συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. Στην περίπτωση
αυτή η ΕΟΑΕ µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας
∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής.

5.3

Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Σύµβουλος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης του άρθρου 22 της παρούσας, να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του,
κάτοικο Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του ορισµού του παραπάνω αντικλήτου
και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας τη συµβολαιογραφική πράξη περί συστάσεως
της.

Άρθρο 6: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη
Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, που µετά την υπογραφή της σύµβασης θα αποτελούν τα συµβατικά
τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
• Η σύµβαση που θα υπογραφεί,
• Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της,
• Η Οικονοµική Προσφορά του Συµβούλου.
Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη
«Ανάδοχος» θα εννοείται η λέξη «Σύµβουλος».

στο Σύµβουλο, εφόσον παραδώσει ισόποση δίγραµµη επιταγή στο νόµιµο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού.
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Άρθρο 7: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης
7.1

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις:
1. Ο Κανονισµός ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της
Εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (Απόφαση ∆17α/10/59/ΦΝ.393/10-0796), όπως τροποποιηµένος ισχύει σήµερα.
2. Το άρθρο 41 του ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
Η επιλογή του Συµβούλου θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε το σύστηµα της ανοικτής
διαδικασίας.

7.2

Κριτήριο Ανάθεσης
Η ανάθεση της σύµβασης του Συµβούλου θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.

Άρθρο 8: Αντικείµενο Υπηρεσιών – Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση - Χρονική ∆ιάρκεια
8.1

H παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο τις υπηρεσίες
Συµβούλου για την υποστήριξη του Τοµέα Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης Έργων &
Χρηµατοδοτήσεων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση Μελέτης Κόστους - Οφέλους και
στην υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, για τον Κάθετο Άξονα της
Εγνατίας οδού "A/K Κλειδίου - Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι”. Το ακριβές αντικείµενο της υπό
ανάθεσης σύµβασης περιγράφεται αναλυτικά στο Τεχνικό Αντικείµενο του Προσαρτήµατος Ι
της παρούσας.

8.2

Ο Προϋπολογισµός για τις ζητούµενες υπηρεσίες εκτιµάται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων
ευρώ (30.000 €) πλέον του ΦΠΑ.
Η µελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας
2007-2013".

8.3

Προθεσµίες – Καθυστερήσεις – Ανωτέρα βία

8.3.1 Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε τρεις
(3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα
στο Κεφάλαιο “4. Xρονοδιάγραµµα” του Τεχνικού Αντικειµένου του Προσαρτήµατος Ι της
παρούσας.
8.3.2 Σε περίπτωση που η εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης καθυστερεί για λόγους που δεν
προβλέπονται από το Άρθρο 24 (Αναστολή της Σύµβασης) της παρούσας, αλλά από λόγους
που εµπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης της ΕΟΑΕ και δεν συντρέχει υπαιτιότητα του
Συµβούλου, η ΕΟΑΕ θα καθορίσει τη χρονική επίπτωση στο χρόνο εκτέλεσης των Εργασιών
του Συµβούλου και θα χορηγήσει αντίστοιχη παράταση στη συνολική προθεσµία, µετά από
σχετική αίτηση του Συµβούλου η οποία πρέπει να υποβάλλεται µέσα στη συµβατική
προθεσµία. Η χρονική αυτή παράταση, αποτελεί και τη µόνη θεραπεία υπέρ του Συµβούλου,
ο οποίος δεν δικαιούται να λάβει καµία περαιτέρω αποζηµίωση.
8.3.3 Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων "ανωτέρας βίας", στην έννοια της οποίας
συµπεριλαµβάνονται περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω
του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα των µερών δικαιούται να
αναστείλει την εκπλήρωση των από τη Σύµβαση υποχρεώσεών του κατά το µέτρο και κατά
το χρόνο που τα άνω γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους.
Η µη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δεν
δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. ∆εν
αναστέλλεται όµως η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών, τα οποία, καθόσον
διαρκούν, δικαιολογούν αίτηµα ευλόγου παρατάσεως της διάρκειας της Σύµβασης.
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Άρθρο 9: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
9.1

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης, στην
οποία προσαρτώνται υποδείγµατα Οικονοµικής Προσφοράς, υπεύθυνης ∆ήλωσης
καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης Προσφερόντων, Τεχνικής Ικανότητας και
Εγγυητικής Επιστολής συµµετοχής. Η χρήση των υποδειγµάτων είναι υποχρεωτική.

9.2

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. ∆ύναται να
ζητηθεί παράταση της ισχύος των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία σε κάθε
περίπτωση θα δοθεί από τους υποψηφίους χωρίς καµία µεταβολή της τιµής της προσφοράς.

Άρθρο 10: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού 600€,
η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών
προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ., ή του Π.Ο.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το
δικαίωµα αυτό, είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων
αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα
υπόδειγµα του Προσαρτήµατος ΙV και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 150 ηµερών
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική
επιστολή εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα της αλλοδαπής µπορεί να συνταχθεί σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από
επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της
ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Άρθρο 11: Αµοιβή Συµβούλου - Πληρωµές
11.1 Η οικονοµική προσφορά του Συµβούλου αποτελεί τη συµβατική του αµοιβή και δεν
περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή του Συµβούλου δεν µπορεί
σε καµία περίπτωση να ξεπερνά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) πλέον του
ΦΠΑ και θα καταβάλλεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Κεφάλαιο “5.
Προϋπολογισµός – Τρόπος Πληρωµής” του Τεχνικού Αντικειµένου του Προσαρτήµατος Ι της
παρούσας.
11.2 Στη συµβατική αµοιβή του Συµβούλου περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές, δαπάνες, το κέρδος
του, και ειδικότερα τα έξοδα µετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κ.λπ. που θα απαιτηθούν
για την εκτέλεση της Σύµβασης, άνευ ουδεµίας επιβάρυνσης της Αναθέτουσας Αρχής έστω
και για επιγενόµενη αιτία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί για την εκτέλεση της Σύµβασης
µετάβαση του Συµβούλου εκτός της έδρας του, οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον ίδιο.
11.3 Για κάθε αµοιβή του ο Σύµβουλος θα συντάσσει και θα υποβάλει Αίτηση Πληρωµής στην
οποία θα αναγράφονται τα εξής:
I.
Το είδος των εργασιών.
II.
Το στάδιο και οι εργασίες του σταδίου.
III. Πίνακας αµοιβής του σταδίου µε αναγραφή της συνολικής αµοιβής, του αθροίσµατος
προηγούµενων αµοιβών, του συµβατικού ποσού που αντιστοιχεί στο στάδιο και του
αιτούµενου προς πληρωµή ποσού.
IV. Νόµιµες κρατήσεις, συµψηφισµοί και παρακρατήσεις που προβλέπονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία.
V.
Ο αναλογών Φ.Π.Α. και
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Σε περίπτωση σύµπραξης πινάκιο κατανοµής της αµοιβής υπογεγραµµένο από τον
εκπρόσωπο, της σύµπραξης των γραφείων.
Η ΕΟΑΕ θα ελέγχει την Αίτηση Πληρωµής και θα προβαίνει ενδεχοµένως σε διορθώσεις, ή
έγκρισή της.
Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωµής ο Σύµβουλος υποχρεούται να προσκοµίσει στην
ΕΟΑΕ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
I.
Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία
II.
Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας
III. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών για το απασχολούµενο προσωπικό
(ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ).
Ο Σύµβουλος θα προσκοµίσει επίσης οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την
ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί από την ΕΟΑΕ.
∆ιευκρινίζεται ότι:
(α) Ο Σύµβουλος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής
Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα
ΙΚΑ,ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλπ.
(β) Το Συµβατικό Τίµηµα δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται, εφόσον απαιτείται, από την ΕΟΑΕ στο
Σύµβουλο µε την πληρωµή κάθε Τιµολογίου.
(γ) Οι πληρωµές θα γίνονται εντός µηνός από την παραλαβή του Τιµολογίου και υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά.
VI.

11.4 Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του Συµβατικού Αντικειµένου, όπου αυτό κριθεί
αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνεται µε γραπτή εντολή της προς το
Σύµβουλο. Σε περίπτωση µείωσης, η αµοιβή του Συµβούλου θα µειώνεται κατά ποσό ίσο µε
την αξία των καταργουµένων υπηρεσιών, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση τις Συµβατικές
τιµές, η δε ΕΟΑΕ δεν θα υπέχει καµιά υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης
του Συµβούλου για την εν λόγω µείωση.
11.5 Από την ηµεροµηνία λήξης, είτε της αρχικής Σύµβασης είτε οποιασδήποτε παράτασής της
κατά τα οριζόµενα στο παρόν Άρθρο, η Σύµβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται
περαιτέρω επιπτώσεις/αποτελέσµατα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα που αποκτήθηκαν ή τις
υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης ή
οποιασδήποτε παράτασής της, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και δεσµεύουν και
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
Άρθρο 12: ∆ηµοσιότητα
12.1 Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας”
για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες.
Άρθρο 13: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην Ανοικτή ∆ιαδικασία
13.1 Υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 15 της παρούσας δικαίωµα συµµετοχής έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ή συµπράξεις (χωρίς
ιδιαίτερη νοµική µορφή) ή κοινοπραξίες αυτών. Ακόµα, γίνονται δεκτά φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και φυσικά και νοµικά
πρόσωπα τρίτων χωρών που θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στη ∆ιεθνή Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο
σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση
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αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει
το πρόσωπο.
Τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους της σύµπραξης ή κοινοπραξίας θα αφορούν στο
σύνολο της σύµβασης.
13.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ένωση (σύµπραξη) προσώπων ή κοινοπραξία, όλα τα
στοιχεία του προσφοράς υπογράφονται είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως
εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των µελών της σύµπραξης ή
κοινοπραξίας.
Άρθρο 14: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης ∆ιαγωνιζοµένων
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν
πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται
περί σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έστω και ένας από τους λόγους των περιπτώσεων που
αναφέρονται στη δήλωση του Υποδείγµατος του Προσαρτήµατος ΙΙ της παρούσας.
Άρθρο 15: Προϋποθέσεις ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας
15.1 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος, για να µην αποκλειστεί από τη ∆ιαδικασία, οφείλει να:
α. έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον τρεις µελέτες Κόστους – Οφέλους
για οδικά έργα και
β. να διαθέτει τουλάχιστον ένα συγκοινωνιολόγο οκταετούς εµπειρίας σε ανάλογες µελέτες.
15.2 Επί συµπράξεων και κοινοπραξιών η ως άνω ειδική καταλληλότητα που απαιτείται µπορεί να
προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν µόνο από τους συµπράττοντες.
Άρθρο 16: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου οφείλει να περιλαµβάνει, τους ακόλουθους δύο (2)
επιµέρους φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»:
α) Κλειστός Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) Σφραγισµένος Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά»
και να συνοδεύεται από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, η οποία υποβάλλεται σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός
του Φακέλου Συµµετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) χωρίς τα
συνοδευτικά στοιχεία και το δεύτερο εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής µε τα
συνηµµένα (∆ηλώσεις).
Στην αίτηση θα αναγράφονται ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Σύµβασης), τα στοιχεία
του διαγωνιζόµενου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή σύµπραξης ή κοινοπραξίας) (Επωνυµία ή
ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου, τίτλος, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail). Η αίτηση
υπογράφεται (κατά περίπτωση) από:
- τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο – µελετητή, ή
- τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή
- τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων φυσικών
και νοµικών προσώπων ή
- τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.
Στο φάκελο συµµετοχής θα σηµειώνεται η φράση “να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια Επιτροπή”.
Επί του φακέλου συµµετοχής και επί των υποφακέλων αναγράφονται:
•
το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή Φάκελος
Οικονοµικής Προσφοράς),
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•

•

η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) του
∆ιαγωνιζόµενου, ταχυδροµική διεύθυνση – αριθµό τηλεφώνου, – fax, e-mail – του
∆ιαγωνιζόµενου και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών
της και
ο τίτλος της υπό ανάθεση σύµβασης: «Ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου για την
υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση Μελέτης Κόστους - Οφέλους και
στην υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, για τον Κάθετο
Άξονα της Εγνατίας οδού "A/K Κλειδίου - Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι”».

16.1 Κλειστός Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής αρκεί να είναι απλώς κλειστός, δηλαδή το
περιεχόµενό του να µην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των
ενδιαφεροµένων, πρόσθετα µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου του. Εντός
του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» οι προσφέροντες προσκοµίζουν
υποχρεωτικά σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο (κατά το άρθρο 11 του Ν.
2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45 όπως ισχύει) τα εξής:
16.1.1 Αντίγραφο της Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό
του παρόντος άρθρου που συνοδεύεται από:
(α)

∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση σύµπραξης περί ορισµού Κοινού Εκπροσώπου και
Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζοµένου.

(β)

∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του
αναπληρωτή του.

(γ)

∆ηλώσεις του κοινού εκπροσώπου περί κατανοµής της αµοιβής των συµπραττόντων.

(δ)

∆ήλωση περί σύστασης κοινοπραξίας και κατανοµής αµοιβής.

16.1.2 ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης
∆ήλωση, από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε
αυτοτελώς είτε ως µέλος κοινοπραξίας ή σύµπραξης, σύµφωνα µε το συνηµµένο
Υπόδειγµα του Προσαρτήµατος ΙΙ, µε την οποία δηλώνει ότι δεν συντρέχει εις βάρος του
καµία από τις αναφερόµενες προϋποθέσεις αποκλεισµού του από τη διαδικασία ανάθεσης.
16.1.3 ∆ικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας
Για την απόδειξη της ζητούµενης από την παρ. 15.1 της παρούσας ειδικής τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας, οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα προσκοµίσουν:
α. ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου, συνοδευόµενη από κατάλογο των κυριοτέρων
παρόµοιων µελετών (µελέτες Κόστους – Οφέλους), σύµφωνα µε το συνηµµένο
Υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος ΙΙΙ, που εκπονήθηκαν την τελευταία τριετία από τον
µεµονωµένο ∆ιαγωνιζόµενο ή από τα µέλη σύµπραξης ή κοινοπραξίας, µε αναφορά
στον τίτλο, στο ποσό, στο αντικείµενο, στη χρονική διάρκεια (ηµεροµηνία αρχής και
πέρατος της σύµβασης) και στον εργοδότη (δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα). Η δήλωση
αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του εργοδότη - δηµοσίου
φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και
αποτελεσµατική εκπόνηση της µελέτης – ανάλυσης και να αποδεικνύεται η εκπλήρωση
της απαίτησης της παρ. 15.1.α της παρούσας. Αν η βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη δεν
µπορεί να εκδοθεί, τότε υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου.
β. ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου, µε την οποία δηλώνεται ότι έχει στη διάθεσή του το

απαραίτητο προσωπικό (που απαιτείται στην παρ. 15.1.β της παρούσας) δηλώνοντας
ταυτόχρονα το ονοµατεπώνυµο αυτού, την ειδικότητα και τα έτη εµπειρίας του. ώστε να
αποδεικνύεται η εκπλήρωση της απαίτησης της παραγράφου 15.1.β της παρούσας. Η
δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από:
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το βιογραφικό σηµείωµα του ατόµου που δηλώθηκε. Το βιογραφικό σηµείωµα θα
αναφέρεται συγκεκριµένα στη σχετική µε το ζητούµενο αντικείµενο της παρούσας
εµπειρία παρά στη γενική εµπειρία.
ii δήλωση του ατόµου που δηλώθηκε ότι σε περίπτωση επιλογής του Προσφέροντα,
- θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως στελέχος της οµάδας µελέτης του Αναδόχου
για όσο διάστηµα προβλέπεται από τη Σύµβαση,
- ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σηµειώµατος είναι αληθή,
- ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, που
αφορούν στη συµµετοχή τους στην οµάδα µελέτης.
Το άτοµο που δηλώθηκε από τον Ανάδοχο δεν θα επιτραπεί να αλλάξει χωρίς έγγραφη
ειδική άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα στοιχεία σχετικά µε το άτοµο που προτείνει ο
Προσφέρων, πιθανόν να ελεγχθούν από την Επιτροπή προς επιβεβαίωση.
i

16.1.4 Εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 10 της παρούσας, σύµφωνα µε το συνηµµένο
Υπόδειγµα του Προσαρτήµατος IV.
16.2 Σφραγισµένος Υποφάκελος Οικονοµική Προσφορά
16.2.1 Για τη σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο
Υπόδειγµα του Προσαρτήµατος VΙ. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει
τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και θα υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το
νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή
κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα
κοινό εκπρόσωπο.
Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς
το πρόσωπο του ∆ιαγωνιζοµένου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της,
αποτελούν λόγο αποκλεισµού.
Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που
δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται.
16.2.2 Η Οικονοµική Προσφορά θα περιλαµβάνει το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (θετικός αριθµός)
επί του Προϋπολογισµού της Σύµβασης, και διατυπώνεται αριθµητικώς και ολογράφως. Η
ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισµού.
Προσφορές µε αρνητική έκπτωση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, λογιστικά λάθη σε γινόµενα
καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την Επιτροπή µε βάση την
ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.
16.2.3 Η συνολική αµοιβή θα καθοριστεί µε βάση την οικονοµική προσφορά του µειοδότη, µε
εφαρµογή του προσφερόµενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του Προϋπολογισµού και
τρέπεται σε ποσό προσφοράς, στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη προς τα άνω
µονάδα ΕΥΡΩ.
Άρθρο 17: Τόπος εργασίας - Λοιπές υποχρεώσεις Συµβούλου
17.1 Για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 8, ο Σύµβουλος θα εργασθεί στο
γραφείο του ή και στα Κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ στη Θεσσαλονίκη όταν αυτό απαιτείται.
17.2 Ο Σύµβουλος είναι υποχρεωµένος, µετά από πρόσκληση της ΕΟΑΕ να συµµετέχει σε
συσκέψεις, να δίνει πληροφορίες ή συµβουλές στις αρµόδιες κεντρικές ή περιφερειακές
Υπηρεσίες της ΕΟΑΕ, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να
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κατασκευαστούν τα έργα και να παρέχει κάθε υποστήριξη που είναι χρήσιµη στην ΕΟΑΕ για
το σκοπό στον οποίο αποβλέπει η Σύµβαση.
17.3 Αν ο Σύµβουλος διαπιστώσει ή κρίνει ότι υπάρχουν θέµατα που απαιτούν άµεση ενέργεια, θα
υποβάλει στην ΕΟΑΕ σχετική αναφορά.
Άρθρο 18: ∆ιαδικασία εκτέλεσης της Σύµβασης – Προσωπικό – Ανεξαρτησία Συµβούλου
18.1 Ο Σύµβουλος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση σύµφωνα µε
τους όρους αυτής, µε την προσφορά του, µε την παρούσα ∆ιακήρυξη και τις κείµενες
διατάξεις, αλλά και σύµφωνα µε τους κανόνες της Επιστήµης, ώστε να εξυπηρετούνται τα
συµφέροντα της ΕΟΑΕ και να εκπληρωθεί το αντικείµενο της Σύµβασης.
18.2 Στην περίπτωση που ο Σύµβουλος είναι κοινοπραξία ή σύµπραξη φυσικών ή νοµικών
προσώπων, κάθε συµµετέχων στην κοινοπραξία ή στη σύµπραξη ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύµβασης. Η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
18.3 Ο Σύµβουλος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νοµιµότητα της εκτέλεσης της Σύµβασης. Σε
διαφορετική περίπτωση µπορεί να καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως
ποινική ρήτρα, ενώ ο Σύµβουλος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζηµίωση της ΕΟΑΕ
για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία.
18.4 Η ΕΟΑΕ δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για τις οποιεσδήποτε
σχέσεις του Συµβούλου µε αυτούς. Ο Σύµβουλος υποχρεούται να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε ζηµία στην ΕΟΑΕ εάν ο οιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά αυτής, παράλληλα δε
έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της ΕΟΑΕ και να καταβάλει σε
αυτή όλες τις δαπάνες της δίκης.
18.5 Με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Συµβούλου θα εκτελεσθούν όλες οι
υποστηρικτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρούσα και θα αντιµετωπισθούν τα
σχετικά θέµατα και προβλήµατα. Ο ίδιος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αρτιότητα
των υπηρεσιών και αποτελεσµάτων.
Ο Σύµβουλος θα ενεργεί ως ανεξάρτητος ανάδοχος κατά την έννοια των άρθρων 681 και
επόµενα του Αστικού Κώδικα διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του και
γενικότερα των συνεργατών του.
Ο Σύµβουλος είναι υπεύθυνος για τη συµπεριφορά όλου του προσωπικού και τη
συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές του Εργοδότη, καθ’ όλη τη
διάρκεια της Σύµβασης.
Ο Σύµβουλος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση
των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε την
υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού
τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της ΕΟΑΕ. Τεκµαίρεται ότι η ΕΟΑΕ αποδέχεται
τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.
Ο Σύµβουλος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα
που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση
οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ΕΟΑΕ ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να
εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας.
Η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της οµάδας παροχής των
υπηρεσιών του Συµβούλου µε άλλο άτοµο ίσης εµπειρίας.
Στα διάφορα παραδοτέα θα αναγράφονται υποχρεωτικά από το Σύµβουλο οι υπεύθυνοι
κύριοι συντάκτες και επιστηµονικοί συνεργάτες που συµµετείχαν στο αντίστοιχο στάδιο
εργασιών, οι οποίοι και θα συνυπογράφουν τα παραδοτέα.

K:\A55000\design\tenders\2011_oikonomotechniki_5104\DIAK_5104.doc

15

5500/5104/Β01

Άρθρο 19: Επίβλεψη
Ανάλογα µε τις ανάγκες εποπτείας, ελέγχου και διοίκησης των υπηρεσιών του Συµβούλου, θα του
κοινοποιούνται από την ΕΟΑΕ οι επιβλέποντες των υπηρεσιών του. Η επίβλεψη θα αφορά στον
έλεγχο της τήρησης από το Σύµβουλο των Συµβατικών του υποχρεώσεων. Σε καµία περίπτωση
δεν απαλλάσσει το Σύµβουλο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση
των εργασιών. Ο Σύµβουλος υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της
ΕΟΑΕ, που θα απορρέει από τους όρους της Σύµβασης.
Άρθρο 20: Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Εκχώρηση
20.1 Ο Σύµβουλος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση της
σύµβασης.
20.2 Ο Σύµβουλος δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών
που προκύπτουν από τη σύµβαση υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση
της ΕΟΑΕ.
20.3 Ο Σύµβουλος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη
σύµβαση δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς
την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται µόνον εγγράφως.
Η παράβαση από το Σύµβουλο του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα του
Εργοδότη να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύµβαση µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατός του
σχετικά µε οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή.
Άρθρο 21: Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια - ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας - Κυριότητα
εγγράφων
21.1 Ο Σύµβουλος αναλαµβάνει να τηρεί εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς
την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα,
στοιχεία ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή.
21.2 Όλα τα δικαιώµατα επί των αποτελεσµάτων των εργασιών του Συµβούλου, θα ανήκουν
αποκλειστικά στην EOAE, µε την καταβολή του αντίστοιχου τµηµατικού ή του συνολικού
Συµβατικού Τιµήµατος, ο δε Σύµβουλος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει µέρος ή το σύνολο
αυτών χωρίς προηγούµενη έγγραφη εξουσιοδότηση της ΕΟΑΕ.
21.3 Η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πνευµατικών δικαιωµάτων, να
χρησιµοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, λύση τεχνικού προβλήµατος, προϊόν ή διαδικασία, είτε
πρόκειται για ευρεσιτεχνία ή όχι, που θα της παράσχει ο Σύµβουλος ή που θα διαµορφωθεί ή
αναπτυχθεί από αυτόν κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης.
Άρθρο 22: Εγγυήσεις – Ασφάλιση
22.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Ο Σύµβουλος εγγυάται ότι διαθέτει την πείρα, τα κατάλληλα προσόντα, άδειες, εξοπλισµό,
οργάνωση και χρηµατο-οικονοµικούς πόρους που απαιτούνται για την προσήκουσα και
εµπρόθεσµη εκτέλεση και την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών του.
Για το λόγο αυτό, και µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση του Συµβούλου προς τους όρους
της Σύµβασης, ο επιλεγείς Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης οφείλει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 1.500 €, µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα
υπόδειγµα του Προσαρτήµατος V. Σε περίπτωση Αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας η
εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή κοινοπραξίας.
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22.2 Γενικοί όροι εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις καλύπτουν κάθε απαίτηση της ΕΟΑΕ έναντι του Συµβούλου, είτε για παράβαση
οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για
απαίτηση της ΕΟΑΕ από την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Συµβούλου. Η ΕΟΑΕ
διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει, οποιαδήποτε στιγµή, µε έγγραφη δήλωσή της προς το
πιστωτικό ίδρυµα που τις εξέδωσε, την κατάπτωση όλου ή µέρους των εγγυήσεων για την
ικανοποίηση απαιτήσεων έναντι του Συµβούλου. Οι εγγυήσεις όµως αυτές δεν εξαντλούν την
ευθύνη του Συµβούλου για αποζηµίωση της ΕΟΑΕ σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζηµία
µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.
Οι εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης θα παραµείνουν στην ΕΟΑΕ και θα επιστραφούν
στο Σύµβουλο µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη
της Σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΕΟΑΕ για οποιαδήποτε
υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και εφόσον δεν έχει υπάρξει λόγος για
κατάπτωσή τους, ολική ή µερική.
22.3 Ασφάλιση
Ο Σύµβουλος ευθύνεται για κάθε ζηµία ή απαίτηση αποζηµίωσης που ανάγεται στην κατά
Νόµο ευθύνη του για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αµέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων
του.
Άρθρο 23: Ζηµίες - Ευθύνη ατυχηµάτων
Ο Σύµβουλος έχει την πλήρη ευθύνη οποιωνδήποτε υλικών ζηµιών ή σωµατικών βλαβών
προκληθούν σε τρίτους από το προσωπικό και τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών του.
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Σύµβουλος για την εκτέλεση των υπηρεσιών εξαρτάται
απ΄ ευθείας από αυτόν και οφείλει να το ασφαλίσει νοµίµως σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Ρητά συµφωνείται ότι ο Εργοδότης δεν θα επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις τρίτων για τις παραπάνω
ζηµίες ή βλάβες και δεν έχει καµία υποχρέωση ή ευθύνη για εργατικά ατυχήµατα ή για ασφάλιση
σε ασφαλιστικά ταµεία του προσωπικού του Συµβούλου το οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας
µόνο µε το Σύµβουλο.
Άρθρο 24: Αναστολή Σύµβασης
24.1 Με έγγραφη ειδοποίηση προς το Σύµβουλο η ΕΟΑΕ µπορεί να αναστείλει, οποιαδήποτε
χρονική στιγµή, την εκτέλεση του συνόλου ή µέρους των υπηρεσιών. Με την παραλαβή
αυτής της ειδοποίησης, ο Σύµβουλος θα προβεί στις κατωτέρω ενέργειες, εκτός αν η
ειδοποίηση απαιτεί διαφορετικά:
I.
θα διακόψει αµέσως χωρίς καθυστέρηση την παροχή των υπηρεσιών στο βαθµό και
κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην ειδοποίηση,
II.
θα λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των δαπανών που
σχετίζονται µε την αναστολή.
Για όσο χρονικό διάστηµα διαρκέσει η αναστολή και στο βαθµό που στη σχετική ειδοποίηση
διατυπώνεται απαίτηση για κατάσταση αναµονής εκ µέρους του Συµβούλου, ο τελευταίος θα
λάβει αποζηµίωση για τις θετικές ζηµίες, το ύψος της οποίας θα ορισθεί από την ΕΟΑΕ
έπειτα από συζήτηση και ανάλυση σχετικής τεκµηριωµένης πρότασής του επί του κόστους
που επισύρει η διατήρησή του σε κατάσταση αναµονής.
Με την παραλαβή της ειδοποίησης για την επανέναρξη των υπηρεσιών του, ο Σύµβουλος θα
αναλάβει πάλι την εκτέλεση τους στην έκταση που απαιτείται από την ειδοποίηση και χωρίς
να προβάλει πρόσθετες οικονοµικές απαιτήσεις πέραν αυτών που προβλέπει η Σύµβαση για
τα αντίστοιχα στάδια εργασιών. Ο χρόνος αναστολής δεν προσµετράται στις διάφορες
προθεσµίες (τµηµατικές ή συνολική) περαίωσης των εργασιών.
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24.2 Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα της αναστολής ξεπεράσει τους έξη (6) µήνες κάθε
ένα από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έχει το δικαίωµα να προχωρήσει σε µονοµερή
καταγγελία της Σύµβασης.
Άρθρο 25: Λήξη – Παραλαβή του αντικειµένου της - Λύση - Καταγγελία της σύµβασης Επίλυση ∆ιαφορών
25.1 Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του
Συµβούλου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης
από την Επίβλεψη, στην οποία βεβαιώνεται η υποβολή των τυχόν παραδοτέων από τον
Σύµβουλο και ότι έχουν εκτελεσθεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου
ισχύος της σύµβασης. Ακολουθεί η εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλοµένους. Η παραλαβή των εργασιών του Συµβούλου γίνεται µε την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παραλαβής από τα αρµόδια όργανα της ΕΟΑΕ εντός 15 ηµερών από την
ηµεροµηνία έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης.
25.2 Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Σύµβουλος
α) πτωχεύσει, β) τεθεί υπό εκκαθάριση ή γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών
του.
25.3 Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα, έως τη λήξη της Σύµβασης και σε οποιαδήποτε φάση ή στάδιο
εκτέλεσής της, να διακόψει τις εργασίες και να προβεί σε λύση της Σύµβασης. Εξάλλου, το
δικαίωµα αυτό έχει και ο Σύµβουλος στην περίπτωση της παρ. 24.2 της παρούσας. Στις
περιπτώσεις αυτές ο Σύµβουλος δικαιούται να αποζηµιωθεί για τις Εργασίες που
ολοκληρώθηκαν, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για Εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί, ρητά
αποκλείεται. Η ΕΟΑΕ διατηρεί επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση των υπηρεσιών να
καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση εφόσον ο Σύµβουλος παραβαίνει τις Συµβατικές του
υποχρεώσεις. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε
άλλες προβλέψεις της Σύµβασης, ο Σύµβουλος θα θεωρείται ότι παραβαίνει τις συµβατικές
του υποχρεώσεις εάν:
I.
παρέχει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Σύµβασης.
II.
δεν τηρεί το Χρονοδιάγραµµα Εργασιών ή δεν πραγµατοποιεί πρόοδο, θέτοντας µε τον
τρόπο αυτό σε κίνδυνο την υλοποίηση της Σύµβασης. Η καταγγελία της Σύµβασης για
το λόγο αυτό εναπόκειται στην κρίση της ΕΟΑΕ.
III. εγκαταλείπει ή αρνείται να παρέχει τις προβλεπόµενες από τη Σύµβαση υπηρεσίες για
τις οποίες λαµβάνει οδηγίες ή σχετικές εντολές από την ΕΟΑΕ.
IV. δεν τηρεί οποιονδήποτε από τους όρους της Σύµβασης.
Σε περίπτωση που θα συντρέξει ένας από τους ανωτέρω λόγους, η ΕΟΑΕ θα ειδοποιήσει
εγγράφως το Σύµβουλο για το είδος της παράβασης και την πρόθεση της να προχωρήσει σε
καταγγελία της Σύµβασης, θέτοντας τριήµερη προθεσµία συµµόρφωσης. Εάν ο Σύµβουλος
δεν θεραπεύσει την παράβαση εντός της προθεσµίας αυτής, ή δεν προσκοµίσει
ικανοποιητικά στοιχεία λήψης άµεσων µέτρων για τη θεραπεία της παράβασης, η ΕΟΑΕ
µπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης και στην κήρυξη του Συµβούλου
εκπτώτου. Στην περίπτωση αυτή, οφείλεται στο Σύµβουλο µόνο η αµοιβή που αντιστοιχεί
στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ενώ κάθε άλλη αξίωσή του για υπηρεσίες που δεν έχουν
παρασχεθεί, ή για αποθετικές ζηµίες, ρητά αποκλείεται. Από την οφειλόµενη στο Σύµβουλο
αµοιβή παρακρατούνται οι οικονοµικές απαιτήσεις της ΕΟΑΕ σύµφωνα µε όσα προβλέπει η
παρούσα. Καταπίπτουν επίσης σε όφελος της ΕΟΑΕ και οι εγγυητικές επιστολές που έχουν
ήδη εκδοθεί υπέρ του Συµβούλου.
25.4 Σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής ή λύσης της Σύµβασης ο Σύµβουλος υποχρεούται να
συνεργασθεί µε την ΕΟΑΕ για τη διαβίβαση πληροφοριών και την παράδοση των εργασιών,
εφόσον απαιτείται, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται εν εξελίξει. Ο Σύµβουλος
υποχρεούται επίσης σε περίπτωση λύσης της Σύµβασης να συνεργασθεί µε την ΕΟΑΕ για τη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Το
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πρωτόκολλο συντάσσεται από επιτροπή που ορίζει η ΕΟΑΕ και σύµφωνα µε σχετική έκθεση
των επιβλεπόντων την εκτέλεση της Σύµβασης. Η µη συνεργασία του Συµβούλου δεν
αναβάλλει ούτε τον έλεγχο, ούτε την παραλαβή από την ορισθείσα επιτροπή του
εκτελεσθέντος έργου. Η Επιτροπή, εξάλλου, που θα ορίσει η ΕΟΑΕ θα πιστοποιήσει το
κόστος των παρασχεθεισών υπηρεσιών και θα καθορίσει το ύψος της τυχόν οφειλόµενης
αποζηµίωσης του Συµβούλου.
25.5 Οι ενστάσεις δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα. Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή
ασυµφωνία που θα προκύψει από την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δίνει στο Σύµβουλο το
δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή Υπηρεσιών, αλλά απλώς δικαίωµα προσφυγής στα
αρµόδια δικαστήρια που είναι αποκλειστικά της Θεσσαλονίκης.
Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο και η όλη
διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης.
Συνεπώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να ασκούν τα
δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση την παρούσα καθ' όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης της διαφοράς.
Άρθρο 26: Λοιποί όροι
26.1 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που
περιγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
26.2 ∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της ΕΟΑΕ, η οποία
διατηρεί το δικαίωµα να µην αναθέσει τη σύµβαση, χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζηµίωση στους συµµετέχοντες στη διαδικασία.
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Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μαρία Θάνου
Τµηµατάρχης Συµβάσεων
Μελετών/ Υπηρεσιών

καα Βάια Τσανταρλιώτου
Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια
Συµβάσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
µε την Α∆Ε 3850/08.06.2011 απόφαση
της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής της ΕΟΑΕ

Αυγερινή Θωµαΐδου
∆ιευθύντρια Κοινοτικών Προγραµµάτων

Αλέξανδρος Μαραβάς
Τοµεάρχης Προγραµµατισµού και
Παρακολούθησης Έργων και
Χρηµατοδοτήσεων

Για τον «Τεχνικό Σύµβουλο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_________________________

Αλέξανδρος Μαραβάς
Τοµεάρχης Προγραµµατισµού και
Παρακολούθησης Έργων και
Χρηµατοδοτήσεων
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
για την
Ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην
εκπόνηση Μελέτης Κόστους - Οφέλους και στην υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης
Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, για τον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας οδού “A/K Κλειδίου - Α/Κ
Αξιού – Εύζωνοι”
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ο οδικός άξονας «Α/Κ Κλεδίου –Α/Κ Αξιού –Εύζωνοι» αποτελεί κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού
και ταυτόχρονα το τελευταίο (βόρειο) τµήµα του Αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ. Επίσης είναι ο βασικός
άξονας σύνδεσης µε τη FYROM και το λοιπό πανευρωπαϊκό δίκτυο, καθώς αποτελεί την κατάληξη
του Πανευρωπαϊκού οδικού άξονα Χ στο ελληνικό έδαφος.
Στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (E.O.A.E.) έχει µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα για την µελέτη κατασκευή
του κάθετου άξονα «Α/Κ Κλειδίου –Α/Κ Αξιού –Εύζωνοι» µε την υπ΄αριθµ ∆1/ο/3143/01-09-2010
ΚΥΑ των Υπουργών ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι & ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ (ΦΕΚ 1505/06-09-2010).
Το τµήµα του άξονα από Α/Κ Κλειδίου έως Α/Κ Αξιού αποτελεί κοινό τµήµα των αυτοκινητοδρόµων
ΠΑΘΕ – ΕΓΝΑΤΙΑΣ και βρίσκεται σε λειτουργία. Το τµήµα Α/Κ Αξιού –Πολύκαστρο –Εύζωνοι,
µήκους 62 χλµ. περίπου, έχει κατασκευασθεί από το 1973, αλλά δεν διαθέτει οµοιογενοποιηµένα
τεχνικά χαρακτηριστικά. Στο πρώτο υποτµήµα Α/Κ Αξιού - Α/Κ Πολυκάστρου (45χλµ.)
κατασκευάσθηκε ο ένας κλάδος (αριστερός), ενώ στο υπόλοιπο από Α/Κ Πολυκάστρου µέχρι τον
µεθοριακό σταθµό των Ευζώνων (17χλµ.) κατασκευάσθηκαν και οι δύο κλάδοι, αλλά απαιτείται
αναβάθµιση των ήδη κατασκευασµένων ανισόπεδων κόµβων και η προσθήκη άλλων, καθώς και η
επέκταση και αναβάθµιση του παράπλευρου και κάθετου δικτύου. Η ολοκλήρωση του συνόλου του
άξονα και η αναβάθµισή του σε κλειστό αυτοκινητόδροµο (2χ2 Λωρίδες ανά κατεύθυνση) αποτελεί
προτεραιότητα της πολιτικής µεταφορών τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο της κατασκευής του τµήµατος Α/Κ Αξιού – Πολύκαστρο -Εύζωνοι βρίσκεται σε τελικό
στάδιο ωρίµανσης και προγραµµατίζεται να ξεκινήσει άµεσα η διαδικασία ένταξής του στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» («ΕΠ-ΕΠ»), προκειµένου να
εξασφαλισθεί η χρηµατοδότησή του. Το έργο εµπίπτει στην κατηγορία των «µεγάλων έργων» κατά
το άρθρο 39 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006, και εποµένως απαιτείται η υποβολή προς τις
αρµόδιες ελληνικές αρχές (∆ιαχειριστική Αρχή, ΥΠΟΙΑΝ) Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής
Ενίσχυσης(ΑΕΧΕ), η οποία συνοδεύεται από Μελέτη Κόστους Οφέλους. Τα παραπάνω
διαβιβάζονται στη συνέχεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση για την συγχρηµατοδότηση του έργου.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειµένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες ένταξης του
έργου σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα η ΕΟΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει στην εκπόνηση Μελέτης
Κόστους –Οφέλους για τον Κάθετο άξονα «Α/Κ Κλειδίου –Α/Κ Αξιού –Εύζωνοι»
συνεπικουρούµενη από οικονοµοτεχνικό Σύµβουλο. Στα πλαίσια των παρεχοµένων υπηρεσιών
του Συµβούλου περιλαµβάνεται εκτός της Μελέτης Κόστους –Οφέλους και η υποβοήθηση της
υπηρεσίας στην σύνταξη της Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης για το έργο
«Κατασκευή τµήµατος ΑΚ Αξιού –Πολύκαστρο –Εύζωνοι.
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Θα ακολουθηθεί η µεθοδολογία εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών που έχει ακολουθηθεί και
στις προηγούµενες ανάλογες µελέτες που έχουν εκπονηθεί για άλλα τµήµατα της Εγνατίας οδού
και για τους Κάθετους άξονες. Κύριες µεθοδολογικές αναφορές θα είναι α) ο νέος οδηγός της Ε.Ε.
για τις αναλύσεις Κ/Ο «µεγάλων έργων» (6/2008) και β) το Working Document 4 της Ε.Ε για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (8/2006).
Όσον αφορά στην κυκλοφοριακή ανάλυση, η οποία έχει βαρύνουσα σηµασία στην ανάλυση
κόστους –οφέλους για τα οδικά έργα, θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιµα κυκλοφοριακά στοιχεία
(υπάρχουσες κυκλοφοριακές µελέτες, οικονοµοτεχνικές µελέτες, στοιχεία από ΕΟΑΕ κλπ.). Ο
ανάδοχος σύµβουλος θα πρέπει να συνεργασθεί τόσο µε τις υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕ∆Ι (∆ΜΕΟ,
ΕΥ∆Ε-ΠΑΘΕ) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και µε τον Τοµέα Λειτουργίας και
Συντήρησης της ΕΟΑΕ, ώστε να αξιολογήσει και επικαιροποιήσει τα υπάρχοντα στοιχεία,
προκειµένου να προβεί σε αξιόπιστες εκτιµήσεις για µελλοντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους.
Όσον αφορά τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται στην ανάλυση κόστους - οφέλους, όπως στοιχεία
κόστους, χρονοδιαγραµµάτων και χρηµατοδοτήσεων
πιθανές πηγές εκτός του Τοµέα
Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης Έργων και Χρηµατοδοτήσεων της ΕΟΑΕ αποτελούν οι
υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕ∆Ι και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η σύµβαση θα περιλαµβάνει 2 φάσεις:
α) τη φάση εκπόνησης της Μελέτης Κόστους –Οφέλους
β) τη φάση της υποστήριξης της υπηρεσίας στην σύνταξη της Αίτησης Επιβεβαίωσης
Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης
ΦΑΣΗ Α. Μελέτη Κόστους -Οφέλους
Συνοπτικά η µελέτη κόστους-οφέλους θα περιλαµβάνει:
o
Κοινωνικοοικονοµική ανάλυση.
o
Ανάλυση ευαισθησίας και κινδύνων
o
Εξαγωγή δεικτών.
Σηµειώνεται ότι στην παρούσα φάση δεν θα γίνει χρηµατοοικονοµική ανάλυση, εφόσον δεν
προβλέπονται έσοδα από λειτουργία διοδίων στον οδικό άξονα.
Ειδικότερα, η µελέτη θα εµπεριέχει:
o
Προβλέψεις κυκλοφοριακών φόρτων.
o
Εκτίµηση στοιχείων κόστους και χρονοδιάγραµµα έργου (χρηµατοδότηση, κόστος έργου και
διαχρονική κατανοµή, υπολειµµατική αξία, δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας).
o
Λειτουργική ανάλυση και δαπάνες χρήσης.
o
Εκτίµηση επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου (π.χ. κόστος µετακίνησης και µεταφοράς,
χρονοαποστάσεις, ωφέλειες καταναλωτικού πλεονάσµατος).
o
Αποτελέσµατα ανάλυσης κόστους-οφέλους.
o
Εκτίµηση επιπτώσεων στην απασχόληση (κατά το στάδιο της κατασκευής και κατά την
λειτουργία του έργου).
o
Εκτίµηση άλλων µη-ποσοτικοποιήσιµων επιπτώσεων (Περιβάλλον, περιφερειακή ανάπτυξη
κλπ.)
o
Ανάλυση κινδύνων και ευαισθησίας
o
Συνολικά συµπεράσµατα και σύνοψη αποτελεσµάτων.
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Τα κύρια αποτελέσµατα θα είναι:
o
Οικονοµικοί δείκτες (ERR, ENPV, B/C).
o
Ποσοστό Κοινοτικής συνδροµής.
o
Θέσεις απασχόλησης.
Επίσης θα συνοδεύεται από περίληψη (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) που θα
αποτυπώνονται οι βασικές παραδοχές και συµπεράσµατα των ανωτέρω αναλύσεων.
ΦΑΣΗ Β. Αίτηση Επιβεβαίωσης της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης για το έργο: «Κατασκευή του
τµήµατος Α/Κ Αξιού – Πολύκαστρο - Εύζωνοι»
Με βάση τα στοιχεία της Μελέτης Κόστους –Οφέλους ο Σύµβουλος αναλαµβάνει την
υποστήριξη της υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης και
την σύνταξη της Αίτησης Επιβεβαίωσης της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης.
4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 3 µήνες συµπεριλαµβανοµένης και της φάσης υποστήριξης.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισµός, λαµβάνοντας υπόψη ανάλογες υπηρεσίες συµβούλου σε 30.000€ πλέον
ΦΠΑ.
Ο τρόπος πληρωµής είναι ως εξής (δεν προβλέπεται προκαταβολή):
•
•
•

40% µε την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής ανάλυσης
50% µε την ολοκλήρωση της µελέτης κόστους
10% µε την υποβολή της Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης
Αυγερινή Θωµαϊδου

∆ιευθύντρια Κοινοτικών Προγραµµάτων

K:\A55000\design\tenders\2011_oikonomotechniki_5104\DIAK_5104.doc

23

5500/5104/Β01

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IΙ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την «Ανάθεση υπηρεσιών Συµβούλου για την
υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση Μελέτης Κόστους - Οφέλους και στην
υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, για τον Κάθετο Άξονα της
Εγνατίας οδού "A/K Κλειδίου - Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι”»

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………..........……….
…………………………..,2 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου
Αστυνοµικής Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από
…………………………….., στις …………………………………
υποψήφιος3 στη διαδικασία ανάθεσης ή νόµιµος εκπρόσωπος4 της εταιρείας ή του νοµικού
προσώπου µε την επωνυµία …………………………………………………….............…………
…………………………………………………………………………………………............………5
δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές
ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:
Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που
εκπροσωπώ, καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου6 για:
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη
απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του
νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).
Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)7 υπό πτώχευση, εκκαθάριση8, ή
αναγκαστική διαχείριση .
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 διαπράξει κάποιο αδίκηµα της παρ. 1
του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 ή σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και
τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο.

2

Τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του δηλούντος
Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης
4
Εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει στη
διαδικασία ανάθεσης εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας
5
∆ιαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται
6
∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση
7
∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση
8
Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο.
3
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∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας.
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά
την πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό
πλαίσιο.
ΣΤ. Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της ∆ιακήρυξης, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα
µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή, ότι θα εκτελέσω το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Ζ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των
δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης και ότι θα
αποκλεισθώ της διαδικασίας για την επιλογή συµβούλου, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου
αποδειχθεί αναληθής. Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, που εκδίδονται από αρµόδιες Αρχές, από τα οποία
να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις µη αποκλεισµού.
(Τόπος – Ηµεροµηνία)
……………
………………….
Ο δηλών
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ)
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ της τελευταίας δεκαετίας (από 2002 έως σήµερα)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

(Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου που
αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται
ξεχωριστός κατάλογος για κάθε µέλος αυτής.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης όπως αναγράφεται στην
σύµβαση)

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάµενη
Αρχή, ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε / Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6 Τµ.
Α)

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. Σε
περίπτωση Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε
περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Για µελέτες που
εκπονήθηκαν την τελευταία δεκαετία και όχι για µελέτες που απλά
εγκρίθηκαν ή παραλήφθηκαν)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό
της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση
αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο
αναγράφεται η ηµεροµηνία και η εγκριτική απόφαση.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του
έργου και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία
και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο
που να προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και να είναι δυνατόν η
Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε παρόµοιας φύσης
µε την υπό ανάθεση µελέτη. Μπορεί να γίνεται περιγραφή των
ιδιαιτεροτήτων του αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π. κατά την κρίση
του υποψηφίου.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

ΑΜΟΙΒΗ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Αναγράφεται ο προϋπολογισµός κατασκευής του έργου της
κατηγορίας στην οποία συµµετέχει ο υποψήφιος. Πχ κατηγορία 13
Υδραυλικά.)
(Αναγράφεται η τελική αµοιβή µελέτης της κατηγορίας στην οποία
συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του στην
κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αµοιβή του.)

(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ.
Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της µελέτης ή υπηρεσίας όπως
αναγράφεται στην σύµβαση)

(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες µελέτες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι δυνατόν να
αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια εκπονουµένων συµβάσεων.)

(Τόπος – Ηµεροµηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νοµίµου Εκπροσώπου

Σηµείωση: Το υπόψη προσάρτηµα µπορεί να υποβληθεί και ως πίνακας µε µορφή
στηλών, των οποίων τα περιεχόµενα θα είναι ακριβώς τα ίδια και χωρίς καµιά αλλοίωση
από τα ζητούµενα στο παρόν υπόδειγµα.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)
Αθήνα …………………..
Π ρ ο ς………………………………………………………………………………9
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού
………………………………… 10, υπέρ της …………… …………………… ……………………
……………… …… ………………………………………………………………………………………….11
για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….12, ή της µετ΄αυτήν νέας
ηµεροµηνίας
σε
περίπτωση
αναβολής,
για
την
ανάδειξη
αναδόχου
για
………………………………………………………………………………………… 13 σύµφωνα µε τη
σχετική ∆ιακήρυξής σας.
Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη
συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος
χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά
και µόνο µέχρι ……………………….. 14 (ή ……… ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφορών) µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν µας
κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως,
απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
Με τιµή

9

Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό.
Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του
Προϋπολογισµού.
11
Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η
πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία
(ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των συµπραττόντων µελών – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες
των µελών νοµικών προσώπων) σύµπραξης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση
συµµετοχής.
12
Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών.
13
Αναγράφεται ο τίτλος της µελέτης ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην
∆ιακήρυξη.
14
Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η ∆ιακήρυξη ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί όµως
και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της.
10
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ

ΑΡΙΘΜ. …………..

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΥΡΩ …………….……..15
Αθήνα …………………..
Προς
16

Ε ∆ Ρ Α: ………………………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…17 µέχρι το ποσό των
………………………….ΕΥΡΩ 1
Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης και την
πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε,
και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση
…...…………………………………………..18
……………………..…………….
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την
επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη
διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση
ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η
παρούσα, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την
επιστροφή σε µας της παρούσας.
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό
ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το
άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη
διακήρυξη.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ.
Με τιµή

15
16

17

18

Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του Προϋπολογισµού.
Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση εκπόνησης της µελέτης ή της
παροχής υπηρεσιών.
Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση σύµπραξης ή
κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή
υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.
Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης µελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση
ανάθεσης
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