1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ
"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΆΞΟΝΕΣ 45,
50, 59, 60, 61, 70 ΚΑΙ 80 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ"–
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4303»

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ
“ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” ΣΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 45, 50,
59, 60, 61, 70 ΚΑΙ 80 ΤΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:

500.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Για την ανάθεση συμφωνίας–πλαίσιο
κατά το άρθρο 8 του Ν.3316/05 και την Οδηγία 2004/18/ΕΚ
για την
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της
∆ιεύθυνσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. στην
εκπόνηση μελετών Τεχνικών Έργων στους Κάθετους
Άξονες 45, 50, 59, 60, 61, 70 και 80 της Εγνατίας οδού»

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε.”
ΣΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΆΞΟΝΕΣ 45,
50, 59, 60, 61, 70 ΚΑΙ 80 ΤΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ"

500.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
την Ανοικτή ∆ιαδικασία
για την επιλογή αναδόχου συμφωνίας - πλαίσιο με αντικείμενο την:
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της
∆ιεύθυνσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. στην εκπόνηση
μελετών Τεχνικών Έργων στους Κάθετους Άξονες 45, 50, 59, 60,
61, 70 και 80 της Εγνατίας οδού»
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 500.000 € ( πλέον Φ.Π.Α. )
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον «Κανονισμό ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και ανάθεσης και
εκτέλεσης έργων της εταιρείας» και την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία
αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και με τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω συμφωνίας-πλαίσιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1:
1.1

Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα Αρχή

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή - Κύριος του Έργου - Φορέας κατασκευής ∆ημοπρατούσα Αρχή - Εταιρεία είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (EOAE) με έδρα στη
Θεσσαλονίκη:
Οδός
Ταχ.Κωδ
Τηλ.
Telefax
E-mail

:
:
:
:
:

6ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης
57001 Θεσσαλονίκη
2310470200, 2310470447, 2310470393
2310470297, 2310475936
eoae@egnatia.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους, 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. 566/10/23.10.08
και 573/1/15.12.08 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί
αποφαινομένων οργάνων, τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται με νεότερες
αποφάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το Τεχνικό Συμβούλιο της
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων θεραπείας αναδόχων και οι
λοιπές αρμοδιότητές του ασκούνται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
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 7 της παρούσας τεύχη, που μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται
συμβατικά.
δ- Επιτροπή: η Επιτροπή διεξαγωγής της Ανοικτής ∆ιαδικασίας ή Επιτροπή
∆ιαγωνισμού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 21 του ν. 3316/05.
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Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών Ανοικτής ∆ιαδικασίας - Παροχή διευκρινίσεων
2.1

Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από την
παραπάνω διεύθυνση, Πληροφορίες στο τηλ.: 2310470393, 2310470447, φαξ:
2310470297 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών
δημοπράτησης, που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu
και να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από την
παραπάνω διεύθυνση το οποίο θα συμπληρώσουν σύμφωνα με την παρ. 21.7 της
παρούσης.
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν, εφ’ όσον το επιθυμούν, τα
παραπάνω τεύχη, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Συμβάσεων της
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. με την καταβολή του ποσού των 10 €, δηλαδή συγκεκριμένα
μέχρι την ∆ευτέρα, 1 Ιουνίου 2009.
Η Εταιρεία παραδίδει τα τεύχη εντός έξι (6) το πολύ ημερών από την παραλαβή
σχετικής αίτησης.

2.2

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα παραπάνω τεύχη ,
κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία σχετικά με τον τρόπο καταβολής της δαπάνης
αναπαραγωγής και αποστολής. Η Εταιρεία παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού στα
γραφεία της, στην ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής του Ενδιαφερομένου, χωρίς
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους.

2.3

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο του έργου” που
βρίσκεται στα γραφεία της Εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και οκτώ
(8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή
συγκεκριμένα μέχρι την ∆ευτέρα, 1 Ιουνίου 2009 και ώρα 16.00.
Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας
γραπτώς ερωτήσεις στην Εταιρεία.
Αν υποβληθούν από τους Ενδιαφερόμενους εμπρόθεσμα ερωτήσεις που αφορούν,
κατά την κρίση της Εταιρείας, ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή
και άλλους Ενδιαφερόμενους), οι γραπτές απαντήσεις της Εταιρείας θα
κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε όλους τους
Ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη, 3
Ιουνίου 2009. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Εταιρείας.

2.4

Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης (κατά την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.
3316/05) μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 7 μέρες πριν το διαγωνισμό ήτοι
μέχρι την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009. Αν η Προϊσταμένη Αρχή δεν αποφανθεί επί της
ενστάσεως μέχρι και 2 ημέρες προ της υποβολής προσφορών, θεωρείται ότι
απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση.

2.5

Πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου.
Στοιχεία του φακέλου του έργου αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο» που
συνοδεύει την παρούσα Προκήρυξη
Εφόσον στο φάκελο του έργου περιλαμβάνονται και κυκλοφοριακά και ανεμομετρικά
στοιχεία της Εγνατίας οδού, τότε αυτά διατίθενται σύμφωνα με την 509/9/14.03.07
απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
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Άρθρο 3: Προϋποθέσεις
Συμμετοχής
3.1

έγκυρης

συμμετοχής

–

Τρόπος

Υποβολής

Φακέλου

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο
συμμετοχής, κατά τρόπο σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της
παρούσας, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14 της παρούσας Προκήρυξης. Οι
περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία επισημαίνονται ρητώς στην παρούσα
Προκήρυξη.
Αποκλείονται επίσης οι προσφέροντες, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από
διατάξεις νόμου, ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην παρούσα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης με ρήτρες και όρους της Προκήρυξης οι
διαγωνιζόμενοι δεν αποκλείονται και η Εταιρεία ζητά τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση
των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 4.6 της παρούσας.
Ο φάκελος συμμετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει τους εξής τρεις
επιμέρους κλειστούς φακέλους:
α- το φάκελο “∆ικαιολογητικών Συμμετοχής”
β- το φάκελο ”Τεχνικής Προσφοράς”
γ- το φάκελο ”Οικονομικής Προσφοράς”,
και θα συνοδεύεται από τη σχετική αίτηση της παραγρ. 21.1 του άρθρου 21.
Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 21
της παρούσας.
Στο φάκελο συμμετοχής θα σημειώνεται η φράση “να ανοιχθεί μόνον από την
αρμόδια Επιτροπή”.
Επί των επιμέρους φακέλων αναγράφονται:
α) το περιεχόμενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής, ή
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ή Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς),
β) 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
γ) ο τίτλος της υπό ανάθεση μελέτης «Συμφωνία Πλαίσιο με αντικείμενο την
"Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Μελετών της
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. στην εκπόνηση μελετών Τεχνικών Έργων στους Κάθετους
Άξονες 45, 50, 59, 60, 61, 70 και 80 της Εγνατίας οδού"–Κωδικός Αναφοράς 4303»,
Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σημειώνονται κατά το
άνοιγμα του φακέλου από την Επιτροπή.
Ο φάκελος 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.
Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί, δηλαδή το περιεχόμενό τους να μην
είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφερομένων,
πρόσθετα μέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχομένου τους.

3.2

Οι φάκελοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο
κρίνουν πρόσφορο οι διαγωνιζόμενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της
Εταιρείας, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που αναφέρεται
στο άρθρο 14.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχομένου των φακέλων μέχρι
την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι
διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των
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προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή με ευθύνη της Εταιρείας των
φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήματα ταχυδρομικών
εταιρειών.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον
αποκλεισμό του ∆ιαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για
την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα
του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων),
αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν η μέρα αυτή
είναι αργία την πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία
ενημερώνει με fax ή email όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την
ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω
διαδικασία επαναλαμβάνεται.
Φάκελοι συμμετοχής που τυχόν θα περιέλθουν στο Πρωτόκολλο μετά την ώρα και
ημερομηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 14 θεωρούνται άκυροι και οι
διαγωνιζόμενοι αποκλείονται με σχετική αναφορά και μνεία του λόγου του
αποκλεισμού στο Πρακτικό Ι.
Άρθρο 4:

∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης Προσφορών - Ενστάσεις

4.1

Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής,
κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της
παρούσας, οπότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους συμμετοχής από το
Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζομένων στο Πρωτόκολλο
κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται
και θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων που
προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της
προθεσμίας.

4.2

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή, ελέγχει κατ’ αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση
του φακέλου συμμετοχής και την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε
σφραγισμένο φάκελο κατά το άρθρο 3.1, αριθμεί και μονογράφει όλους τους
φακέλους συμμετοχής, καθώς και τους περιεχόμενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν
ανοίγει τους φακέλους των “∆ικαιολογητικών Συμμετοχής” όλων των ∆ιαγωνιζομένων,
μονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή του,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή:
ατην πληρότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συμμετοχής” κατά το άρθρο 21,
βτο δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 18,
γτην εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 19,
δτην εκπλήρωση των τυχόν προϋποθέσεων του άρθρου 20.
Σε περίπτωση διακοπής της δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται
τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή
ανακοίνωση του Προέδρου για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας
συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης
γίνεται μνεία στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής.

4.3

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συμμετοχής”
όλων των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου
καταχωρούνται, σύμφωνα με την αρίθμηση των φακέλων, η επωνυμία του
∆ιαγωνιζόμενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε πτυχίου, ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η Προκήρυξη, όπως η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής κ.λ.π. Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη
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κρίση της Επιτροπής περί των λόγων αποκλεισμού των διαγωνιζομένων που δεν
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.» τη διάθεση του Πρακτικού Ι καθώς και το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής ενστάσεων. Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail) σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Αντίγραφο του Πρακτικού Ι χορηγείται
αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Εταιρείας, με ευθύνη των
διαγωνιζομένων, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλμένων
τους. Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του πρακτικού δεν
αναστέλλει την έναρξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων όπως ορίζεται στην
παρ. 4.8 της παρούσας.
Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων που
αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν
σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η
σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι
παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσμίες
προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω
φάκελοι κρατούνται φυλασσόμενοι επί όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της
αποδεικτικής διαδικασίας. Σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης των φακέλων ισχύει η
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ 18-10-2006 (ΦΕΚ
Β΄1561).
4.4

Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, την ίδια ημέρα, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε
μία από τις αμέσως επόμενες εργάσιμες, η οποία γνωστοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), στους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με
το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ανοίγει σε δημόσια συνεδρίαση τους φακέλους “Τεχνικής
Προσφοράς“ των διαγωνιζομένων αυτών, μονογράφει τα περιεχόμενα κάθε φακέλου
και τα καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις
“Τεχνικές Προσφορές“ και τις βαθμολογεί με τo κριτήριo αξιολόγησης της
παραγράφου 22.1.1 της παρούσας. Μετά την έκδοση της απόφασης της
Προϊσταμένης Αρχής επί των ενστάσεων που τυχόν ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού Ι
και αφού λάβει υπόψη της την απόφαση, η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει, αξιολογεί και
βαθμολογεί και τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων που οι ενστάσεις τους
έγιναν δεκτές, και ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ. Στο Πρακτικό ΙΙ συναρτώνται πίνακες
με τις βαθμολογίες των διαγωνιζομένων επί του κριτηρίου και αναγράφουν την τελική
βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, με συνοπτική αιτιολόγηση της βαθμολογίας,
η οποία αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόμενο των φακέλων της τεχνικής
προσφοράς των διαγωνιζομένων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στον πίνακα ανακοινώσεων της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.» τη διάθεση του Πρακτικού ΙΙ καθώς και το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής ενστάσεων. Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail) προς τους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο
στάδιο. Αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους
στα γραφεία της Εταιρείας, με ευθύνη των διαγωνιζομένων, χωρίς αίτηση ή έλεγχο
της πληρεξουσιότητας των απεσταλμένων τους. Καθυστέρηση περί την αποστολή ή
την παραλαβή του πρακτικού δεν αναστέλλει την έναρξη της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων όπως ορίζεται στην παρ. 4.8 της παρούσας.
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νομότυπο της τεχνικής προσφοράς
∆ιαγωνιζομένου, διαμορφώνεται ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και γίνει δεκτή
ένσταση κατά της βαθμολογίας, η Προϊσταμένη Αρχή αναπέμπει το Πρακτικό ΙΙ στην
Επιτροπή, με συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τις πλημμέλειες της βαθμολόγησης. Η
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Επιτροπή αναβαθμολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, συντάσσοντας νέο (διορθωτικό –
συμπληρωματικό) Πρακτικό ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη της τις παρατηρήσεις.
4.5

Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή
καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε δημόσια συνεδρίαση τους
διαγωνιζόμενους, που οι Τεχνικές Προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Η ημέρα
διεξαγωγής της δημόσιας συνεδρίασης πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε ημέρες,
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης της πρόσκλησης. Κατά
την μέρα και ώρα της δημόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει τις
“Οικονομικές Προσφορές“, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους στο
Πρακτικό ΙΙΙ.
Οι Οικονομικές Προσφορές βαθμολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές.
Παραδεκτές είναι οι οικονομικές προσφορές, εφόσον:
α) ∆εν παραβιάζουν τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
σχετικά με την αμοιβή των μελετών, βρίσκονται δηλαδή εντός των ορίων (ανώτατου
και κατώτατου) επί των τιμών που θεσπίσθηκαν με την Υπουργική Απόφαση
∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-07-2005 περί του Καθορισμού της βαρύτητας των κριτηρίων
βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των
οικονομικών προσφορών, του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου
παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του
Ν.3316/2005, σε συνδυασμό με την Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-08-2005 περί Έγκρισης
του Κανονισμού Προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει.
β) Είναι συνταγμένες όπως ορίζει η παρ. 21.7 της παρούσας.
Ύστερα από τη βαθμολόγηση των παραδεκτών οικονομικών προσφορών και
στάθμιση της βαθμολογίας της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς κάθε
∆ιαγωνιζόμενου, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την
ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόμενοι έλαβαν
την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία, προκρίνεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία της “Τεχνικής Προσφοράς“. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τόσο της τεχνικής
όσο και της οικονομικής προσφοράς, τότε μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή ή να κηρύξει
τους ισοβαθμούντες από κοινού Αναδόχους ή να προβεί σε κλήρωση μεταξύ τους.
Μετά την ολοκλήρωση του Πρακτικού ΙΙΙ 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
αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τους διαγωνιζόμενους που
δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούμενα στάδια. Αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙΙ χορηγείται
αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους στα γραφεία της Εταιρείας με ευθύνη των
διαγωνιζόμενων, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλμένων
τους. Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του πρακτικού δεν
αναστέλλει την έναρξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων όπως ορίζεται στην
παρ. 4.8 της παρούσας.
Εφόσον κατά του Πρακτικού ΙΙΙ υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή γνωμοδοτεί
σχετικά και εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον
∆ιαγωνιζόμενο που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 22.2 της παρούσας.

4.6

∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Πριν αποφασίσει τον αποκλεισμό διαγωνιζομένου για λόγους που αφορούν την
πληρότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συμμετοχής” και νομιμότητα των σχετικών
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δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης,
να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να “αποσαφηνίσουν” ή να
“συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, μέσα σε συγκεκριμένη
προθεσμία.
Τα μόνα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται συμπλήρωση είναι εκείνα για τα οποία
υπάρχει σαφής αναφορά στη παρούσα Προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία αποκλεισμού.
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 ∆ιαγωνιζομένων, προκειμένου να
συνεκτιμήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των
διαγωνιζομένων, τα στοιχεία του άρθρου 20 της παρούσας.
Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της
«Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων
αυτών εκτιμώνται για την βαθμολόγησή της. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει
πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζόμενων που δηλώνονται στην Τεχνική
Προσφορά τους, προκειμένου να επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία.
Η «Οικονομική Προσφορά» των ∆ιαγωνιζομένων διορθώνεται και συμπληρώνεται
από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 21.7.
4.7

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

4.8

Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού μπορούν να
υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 2.4, οι ενδιαφερόμενοι
που προμηθεύτηκαν τα τεύχη του διαγωνισμού.
∆ικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν μόνο οι
διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού ή οι
αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής
και ασκούνται με κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρείας. Οι
προθεσμίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας
γνωστοποίησης της διάθεσης των Πρακτικών και είναι οι ακόλουθες:
- κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
- κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
- κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της
Επιτροπής. Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταμένη Αρχή
αποφασίζει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και σκοπό
την επίσπευση της διαδικασίας του διαγωνισμού, μπορεί πάντως η Προϊσταμένη
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Αρχή να εκδώσει την απόφασή της και μετά την παρέλευση της προθεσμίας. Οι
αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο
ή αποκλείστηκαν από αυτό. Ειδικότερα, η κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης
γίνεται κατά τον τρόπο που ορίζεται στις παρ. 5.1 και 6.1 της παρούσας.
Άρθρο 5:

Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση

5.1

Η Ανοικτή ∆ιαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της
Προϊσταμένης Αρχής περί ανάθεσης της συμφωνίας - πλαίσιο, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιείται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) προς όλους τους διαγωνιζόμενους πλην του επιλεγέντος
αναδόχου, ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 5.3.

5.2

Η Προϊσταμένη Αρχή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ανακαλέσει την
Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την κατακύρωση, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 7, εφαρμοζόμενη σε συνδυασμό με την
παρ. 12 του άρθρου 6 του Ν.3316/05.

5.3

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται με αποδεικτικό ο επιλεγείς
Ανάδοχος να προσκομίσει εντός προθεσμίας 20 ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά
και έγγραφα του άρθρου 23, έναντι των οποίων υπέβαλε την Υπεύθυνη ∆ήλωση της
παρ. 21.3, καθώς και το πτυχίο της παρ. 21.2.
Εφόσον στο ανάδοχο σχήμα μετέχει αλλοδαπός υποψήφιος που συμμετείχε με την
υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση της παρ. 21.2.3 β΄ της παρούσας προσκομίζει
βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού του, για την απόδειξη ύπαρξης γενικής
εμπειρίας κατά την παρ. 18.2.3.
Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταμένη Αρχή
ζητά την εντός εύλογης προθεσμίας συμπλήρωση ή διευκρίνησή τους.
Ο επιλεγείς Ανάδοχος αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύμβαση
ανατίθεται στον αμέσως επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις, σε περίπτωση που:
α- τα στοιχεία δεν προσκομισθούν έγκαιρα ή το περιεχόμενό τους δεν αντιστοιχεί στο
περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 21.3, ή
β- ο ∆ιαγωνιζόμενος ή μέλος του, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
διεγράφη από τα Μητρώα Μελετητών, ή υποβιβάσθηκε σε τάξη που δεν καλείται
στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3316/05, ή
γ- αποδειχθεί, κατά την παρ. 23.1.1 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.
Εφόσον ζητηθεί, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στους
διαγωνιζόμενους την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του επιλεγέντος
αναδόχου και να χορηγήσει φωτοαντίγραφά τους, πριν την κοινοποίηση της
απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο.

Άρθρο 6:
6.1

Σύναψη συμφωνίας πλαίσιο - Υπογραφή συμφωνίας – Υπογραφή
επιμέρους συμβάσεων

Η συμφωνία - πλαίσιο συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον
επιλεγέντα Ανάδοχο με αποδεικτικό, εφόσον υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο
Ανάδοχο τα στοιχεία της παρ. 5.3 της παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την
Εταιρεία.
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Η σύναψη της συμφωνίας - πλαίσιο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος των προσφορών, εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος δεν υποβάλει γραπτώς την
αντίρρησή του.
Η συμφωνία - πλαίσιο επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον
Νόμιμο Κοινό Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς.
6.2

Υπογραφή συμφωνίας - πλαίσιο
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 6.1, η απόφαση
ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο. Η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί
και νωρίτερα αν συμφωνούν οι δύο πλευρές. Σε περίπτωση μη έγκαιρης
προσέλευσης του Αναδόχου με υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση
συμμετοχής υπέρ του Εργοδότη, ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση στους
αμέσως επόμενους κατά σειρά κατάταξης, όπως αυτή προκύπτει από το Πρακτικό ΙΙΙ
της Επιτροπής και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 7 του Ν.3316/05.

6.3

Για την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρ. 15.2, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
και να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο Θεσσαλονίκης.

6.4

Υπογραφή επιμέρους συμβάσεων
Όταν προκύψει ανάγκη εκπόνησης μελετών του αντικειμένου της συμφωνίας, καλείται
ο Ανάδοχος, με γραπτή πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να προσέλθει
εντός προθεσμίας 10 ημερών για την υπογραφή του συμφωνητικού της επιμέρους
σύμβασης για την εκπόνηση συγκεκριμένης ποσότητας μελετών με τους όρους της
συμφωνίας-πλαίσιο, προσκομίζοντας πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά την
παρ. 15.3 της παρούσας. Η επιμέρους σύμβαση μπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα
των 10 ημερών, αν συναινούν οι δυο πλευρές. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα
στην ταχθείσα προθεσμία, ή δεν προσκομίσει με υπαιτιότητά του την εγγύηση καλής
εκτέλεσης, θεωρείται ότι αρνείται τη σύναψη της επιμέρους σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει
η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρ. 15.2 της παρούσας υπέρ του Εργοδότη.

Άρθρο 7:

Τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας - Συμβατικά τεύχη

Τα τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, που μετά τη σύναψη της σύμβασης θα αποτελούν τα
συμβατικά τεύχη κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3316/05, είναι κατά σειρά ισχύος τα
ακόλουθα:
1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό της συμφωνίας –πλαίσιο,
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό κάθε επιμέρους σύμβασης με το Παράρτημά του,
3. Η παρούσα Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της,
4. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της,
6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου,
7. Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδομένων του έργου (Τεχνικό Αντικείμενο) με τα
Παραρτήματά του,
8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
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Άρθρο 8:

Γλώσσα ∆ιαδικασίας

8.1

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της
Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.

8.2

Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν Προσφέρουσες αλλοδαπές Επιχειρήσεις και
που θα κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από
το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του Προσφέροντα, 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. Η μετάφραση
των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆.
και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.

8.3

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

8.4

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Εταιρείας (σε όλες τις βαθμίδες
της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του
με την Εταιρεία, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

Άρθρο 9:

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως οι κατωτέρω
διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:
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.393/10-07-96), όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
2. Ο Ν.2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του
Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α΄96)
3. Ο Ν.2522/97 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97)
4. Το Ν.∆. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του
από 17.7/16.8.1923 Ν.∆. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του
Κράτους και οικοδομής αυτών’’,
5. Το Π.∆. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως
συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από
τον Κανονισμό αμοιβών
6. Ο Ν. 716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, κατά το μέρος τους που
διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 Ν. 3316/2005.
7. Ο N. 3548/2007, για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό
τύπο.
8. Το Π.∆. 60/07 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
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έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α' 64/16.03.07.
9. Η υπ. ∆ΕΕΠ/ο/502/13.10.00 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε που αφορά στην
εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων στα ∆ημόσια Έργα και Μελέτες (ΦΕΚ
1265/β/18-10-00) και η εγκύκλιος 22/2003 (∆ΙΠΑ∆/οικ/566/28-7-2003) του
Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε με την οποία κοινοποιείται η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/501/1-701 του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε με τις «Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το
περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης».
10. Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην αυτών που ήδη
προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στην Ανοικτή ∆ιαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο ∆ιαγωνιζόμενος και κάθε μέλος
του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας Προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της νομοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05), όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και των λοιπών
διατάξεων του προηγουμένου άρθρου και
γ) των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο του Έργου.
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Προκήρυξης (συμπεριλαμβανομένων
των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης
υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Αντικείμενο – Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή – Χρηματοδότηση –
Μέγιστος αριθμός επιμέρους συμβάσεων - Προθεσμίες
11.1

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση συμφωνίας – πλαίσιο με αντικείμενο
την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Μελετών
της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. στην εκπόνηση μελετών Τεχνικών Έργων στους Κάθετους
Άξονες 45, 50, 59, 60, 61, 70 και 80 της Εγνατίας οδού» και περαιτέρω στη σύναψη
με τον επιλεγέντα ανάδοχο πέντε (5) κατά μέγιστον επιμέρους συμβάσεων
εκπόνησης μελετών.
Οι όροι της συμφωνίας καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του αντικειμένου των
επιμέρους μελετών της συμφωνίας πλαίσιο αναφέρονται στα τεύχη που
μνημονεύονται στο άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης.

11.2

Η μέγιστη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των επιμέρους μελετών της
συμφωνίας -πλαίσιο ανέρχεται σε 500.000 € (χωρίς ΦΠΑ) .
Στον επιλεγέντα ανάδοχο θα ανατεθούν πέντε (5) κατά μέγιστον επί μέρους
συμβάσεις για μελέτες κατηγορίας 8 (στατικές μελέτες).
Η Συμφωνία Πλαίσιο θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους. Οι συμβάσεις που
θα ανατεθούν στον ανάδοχο θα χρηματοδοτηθούν από το μετοχικό κεφάλαιο της
«Εγνατία Οδός Α.Ε.».

11.3

Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου και τα ποσοτικά στοιχεία θα καθοριστούν σε κάθε
επιμέρους σύμβαση.

11.4

Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται η
ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Οι επιμέρους συμβάσεις
μπορούν να ανατεθούν στον Ανάδοχο εντός της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο.
Οι προθεσμίες εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων και ο χρόνος έναρξης της κάθε
προθεσμίας θα ορίζονται με το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό. Οι οριζόμενες
προθεσμίες θα είναι εύλογες, ήτοι ανάλογες των ποσοτήτων κάθε σύμβασης. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες της επιμέρους σύμβασης και τυχόν
διαφωνία του σχετικά με την τιθέμενη προθεσμία, επιλύεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 41 του ν. 3316/05.

11.5

Ο Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό μελέτη έργου,
όταν αυτό απαιτείται.

Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου της συμφωνίας - πλαίσιο – Κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης
12.1

Η επιλογή του Αναδόχου της συμφωνίας –πλαίσιο θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία,
όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005 και στην παρ. 11.α
του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

12.2

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.
3316/2005 και την παρ. 1α του άρθρου 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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12.3

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από
αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των ∆ιαγωνιζομένων που
δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της παρούσας. Η αξιολόγηση
των προσφορών και ανάδειξη του αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια
αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στο άρθρο 22 της παρούσας, μετά από στάθμιση της βαθμολογίας τους
κατά την παράγραφο 22.2 της παρούσας.

Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών
13.1

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
Προκήρυξης, που συνοδεύεται από το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και στην
οποία προσαρτώνται υποδείγματα εγγράφων για την Υπεύθυνη ∆ήλωση, την Τεχνική
Ικανότητα, την Τεχνική Προσφορά και τις Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής και
Καλής Εκτέλεσης. Η χρήση των υποδειγμάτων είναι υποχρεωτική.

13.2

∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του
συμβατικού αντικειμένου της συμφωνίας – πλαίσιο.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 210 ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής Προσφορών του επομένου άρθρου.

Άρθρο 14: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των
φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009 και ώρα 11.00.
Αιτήσεις και προσφορές που τυχόν υποβάλλονται μετά την ώρα και ημερομηνία αυτή
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (κατά το άρθρο 3).
Άρθρο 15: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης - Ασφαλίσεις
15.1

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,
ποσού 10.000 € 1 , η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕ∆Ε ή
τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση
παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆.
(άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05).
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν με βάση το συνημμένο στην παρούσα
υπόδειγμα (Προσάρτημα ΙV) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 240 2 ημερών
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική
επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα 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.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) των τριών πρώτων κατά σειρά
κατάταξης αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο, β) των υπολοίπων
αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και υπό την προϋπόθεση
ότι οι διαγωνιζόμενοι αυτοί θα παραιτηθούν από το δικαίωμα υποβολής διοικητικών ή
δικαστικών προσφυγών, ή μετά την παρέλευση απράκτων των προθεσμιών
προσφυγής. Σε περίπτωση αποκλεισμού ∆ιαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι
εγγυητικές επιστρέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα
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άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε
διοικητικές προσφυγές.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους σε
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν
προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε
περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας
παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από
τον εγγυητή και τον ∆ιαγωνιζόμενο.
15.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας - πλαίσιο
Ο επιλεγείς Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού της
συμφωνίας – πλαίσιο, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
συμφωνίας, ύψους 2% επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της συμφωνίας
- πλαίσιο (χωρίς ΦΠΑ), με βάση το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα
(Προσάρτημα V), η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής
Υποχρεώσεων.

15.3

Εγγύηση καλής εκτέλεσης κάθε επί μέρους σύμβασης
Προκειμένου να υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό κάθε επί μέρους σύμβασης, ο
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης. Το ποσό της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 3% επί του
ποσού της επιμέρους σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ούτως ώστε για την επιμέρους
σύμβαση το συνολικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης να ανέρχεται σε 5% του
συμβατικού ποσού της.

15.4

Ασφαλίσεις
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία ή απαίτηση αποζημίωσης που ανάγεται στην
κατά Νόμο ευθύνη του για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή αμέλεια κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
Για την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο ο Ανάδοχος θα προσκομίσει
Πιστοποιητικό Ασφάλισης (COVER NOTE) και εντός μηνός το σχετικό Ασφαλιστήριο
για διεκδικήσεις αναγόμενες στην επαγγελματική του ευθύνη, ποσού κατ’ ελάχιστο
1.000.000 ευρώ ανά απαίτηση και κατ’ ελάχιστο 2.500.000 ευρώ σε σύνολο
απαιτήσεων ώστε να καλύπτεται η Μελέτη και η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του
Αναδόχου, υποκείμενη σε χρόνο παραγραφής έξι (6) ετών. Οι όροι της ως άνω
ασφάλισης αναφέρονται στο παράρτημα της “Συγγραφή Υποχρεώσεων”

Άρθρο 16: Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωμής
16.1

Το συνολικό ποσό του ιδιωτικού συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται ίσο
προς το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου
αποτελεί το άθροισμα των αμοιβών των επί μέρους συμβάσεων κατά το χρόνο
ισχύος της συμφωνίας - πλαίσιο. Για κάθε επί μέρους σύμβαση θα καθορίζεται
αμοιβή που θα υπολογίζεται με εφαρμογή της προσφερθείσας ενιαίας έκπτωσης επί
των αμοιβών όπως αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 (ΦΕΚ B΄ 1162/22-08-05) περί της Έγκρισης Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7
του άρθρου 4 του Ν. 3316/05 και τις Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 (ΦΕΚ B΄
58/24-01-2006 και Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 (ΦΕΚ. Β΄ 900/12-07-2006) περί
της Έγκρισης της Α΄ και Β’ αντιστοίχως “Βελτίωσης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών” για τα εφαρμοζόμενα άρθρα του Τιμολογίου
(Προσάρτημα VII της παρούσας). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται.
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16.2

Τα στοιχεία που θα απαρτίζουν την αμοιβή του Αναδόχου, οι κρατήσεις και οι λοιπές
οικονομικές επιβαρύνσεις της, ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και
όροι, περιγράφονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Άρθρο 17: ∆ημοσιότητα – ∆απάνες δημοσίευσης
17.1

Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγμένη κατά το οικείο Υπόδειγμα της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ , όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισμό
υπ΄αριθ. 1564/2005 της Ευρ. Επιτροπής και κατά τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, θα
σταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων ∆ημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην
Τράπεζα ∆εδομένων TED στις 29-04-2009.

17.2

Περίληψη της Προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί α) στο ενημερωτικό δελτίο και στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
(άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3316/2005 και Ν. 3548/2007).

17.3

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής
Προκήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό
πληρωμής της πρώτης επί μέρους σύμβασης. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν
προηγούμενων διαγωνισμών για την ίδια σύμβαση, καθώς και τα έξοδα των μη
απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

17.4

Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε.,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3316/2005.
Επίσης γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύμβαση, με τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο σχετικό Παράρτημα της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως έχει
τροποποιηθεί με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισμό υπ΄ αριθ. 1564/2005 της
Ευρ/κής Επιτροπής, θα αποσταλεί κατά την ίδια όπως και παραπάνω διάταξη στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 18: ∆ικαιούμενοι συμμετοχής στην Ανοικτή ∆ιαδικασία
18.1

Η καλούμενη κατηγορία πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, που απαιτείται για
τη συμφωνία - πλαίσιο που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη τάξη πτυχίου,
είναι οι εξής:
-

πτυχία στην κατηγορία μελέτης 8 (στατικές μελέτες), ∆΄ τάξεως και άνω

Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου
Εταιριών / Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και του Προεδρικού
∆ιατάγματος που προβλέπεται σ΄ αυτό (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του π.δ., του
αντίστοιχου άρθρου του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων).
18.2

Υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 20 της παρούσας στη διαδικασία
δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή
σε κοινοπραξία (που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί), εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί
συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

18.2.1 είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών
Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανωτέρω
παραγράφου 18.1, ή
18.2.2 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν
υπογράψει την Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε κατηγορίες μελετών και τάξεις αντίστοιχες
με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή
18.2.3 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα
των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για
τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι
εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν
γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο
Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με
εμπειρία σε αντίστοιχη κατηγορία μελέτης της ανωτέρω παραγράφου 18.1, κατά
το άρθρο 39 του Ν.3316/05, τουλάχιστον το παρακάτω :
Ένα (1) μελετητή δωδεκαετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή οκταετούς
εμπειρίας και δύο (2) μελετητές τετραετούς εμπειρίας έκαστος στην εν λόγω
κατηγορία 3 .
18.3

Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις
προϋποθέσεις της παρ. 18.1, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά τις απαιτούμενες τάξεις
ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από τις
περιπτώσεις της παρ. 18.2, διαφορετικά η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία
στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία και αποκλείεται. Η
ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζομένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή
προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα
πτυχία του ∆ιαγωνιζόμενου, αποκλείεται.
Ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
Για να γίνουν δεκτοί στη ∆ιαδικασία οι διαγωνιζόμενοι πρέπει η εγγραφή τους ή των
μελών τους, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, στα μητρώα και τους
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καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των
φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον
αφορά τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών
Μελετών της ∆15, αναγκαία προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα
συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή
της προσφοράς όσο και κατά την σύναψη της σύμβασης. ∆εν αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε
μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην
καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο
αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισμό ή
η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών.
18.4

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 αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη
σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.

18.5

Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών,
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, εκτός από το εταιρικό
πτυχίο και τα ατομικά πτυχία των μελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση
της εταιρείας/ γραφείου μελετών, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατομικά
πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστερα της ημέρας του
διαγωνισμού και σε προθεσμία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίτηση για την
ανανέωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόμενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών
αποκλείεται 4 .
Μετά την εφαρμογή του Προεδρικού ∆ιατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του
ν. 3316/2005, θα ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του.

Άρθρο 19: Προϋποθέσεις
καταλληλότητας
∆ιαγωνιζομένων

της

προσωπικής

κατάστασης

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 παρακάτω περιπτώσεων με αριθμούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9:
[Ειδικώς στις περιπτώσεις 19.7 και 19.10 ο ∆ιαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν
ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγματικά περιστατικά και
χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει
τυχόν υποβάλει ο ∆ιαγωνιζόμενος με το φάκελο συμμετοχής του. Με την τυχόν ένσταση κατά
του αποκλεισμού μπορούν να υποβληθούν και πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις].

19.1
19.2
19.3
19.4

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆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.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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.
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19.5

Καταδίκη, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
19.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.
19.7 Αποδεδειγμένη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
19.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά με την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής.
19.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά με την πληρωμή των φόρων και
τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής.
19.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή μη
παροχή των πληροφοριών αυτών.
Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και 19.10 αποκλεισμός του ∆ιαγωνιζομένου νομικού
προσώπου ή και της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν
στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της διοίκησής του, από τα οριζόμενα
ειδικότερα στην παρ. 23.1.2α της παρούσας.
Άρθρο 20: Προϋποθέσεις ειδικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας
20.1

Κάθε ∆ιαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, για να μην
αποκλειστεί από τη ∆ιαδικασία, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. Η ειδική τεχνική
ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με τις υπό ανάθεση μελετών,
οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του ∆ιαγωνιζόμενου, καθώς και το μελετητικό
δυναμικό του ως εξής:

α) Να έχει εκπονηθεί κατά την τελευταία πενταετία (2004 έως σήμερα) τουλάχιστον μία
οριστική μελέτη (εγκεκριμένη για κατασκευή από την αρμόδια Υπηρεσία) γέφυρας
οδικής η σιδηροδρομικής, με φορέα συνεχή προεντεταμένο (όχι προκατασκευασμένες
δοκούς), τριών τουλάχιστον ανοιγμάτων που να περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον
άνοιγμα μήκους 30,0 μ. και
β) να διατίθεται τουλάχιστον το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό στην ομάδα μελέτης:
i.

∆ύο (2) μελετητές με δωδεκαετή εμπειρία έκαστος και ένας (1) μελετητής με
οκταετή εμπειρία σε στατικές μελέτες, διαθέτοντες εμπειρία και σε τεχνικά έργα
οδοποιίας και
ii. Ένας (1) γεωτεχνικός μηχανικός με δωδεκαετή εμπειρία σε γεωτεχνικές μελέτες,
διαθέτων εμπειρία και σε γεωτεχνικές μελέτες έργων οδοποιίας και
iii. Ένας (1) υδραυλικός μηχανικός με οκταετή εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες,
διαθέτων εμπειρία και σε υδραυλικές μελέτες έργων οδοποιίας και
iv. Λοιπό τεχνικό προσωπικό τριών τουλάχιστον ατόμων και διοικητικό προσωπικό

20.2

Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του
άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το
άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει
κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας Προκήρυξης μπορεί να προκύπτει
είτε αθροιστικά 5 είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία
μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 21: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής
Ο φάκελος συμμετοχής, περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού 6 τρεις φακέλους, ήτοι:
α-

κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συμμετοχής»,

β-

κλειστό φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και

γ-

σφραγισμένο (επί ποινή αποκλεισμού) φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς».

Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:
Α.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ∆ιαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία, επί ποινή
αποκλεισμού,σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο:
21.1

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 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 φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, με τα συνημμένα
(Πίνακας και υπεύθυνες δηλώσεις).
Η αίτηση αναγράφει:
- το διαγωνισμό στον οποίο αφορά (τίτλος της Σύμβασης: «Συμφωνία Πλαίσιο με
αντικείμενο την "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της
∆ιεύθυνσης Μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. στην εκπόνηση μελετών
Τεχνικών Έργων στους Κάθετους Άξονες 45, 50, 59, 60, 61, 70 και 80 της
Εγνατίας οδού"–Κωδικός Αναφοράς 4303»),
- τα στοιχεία ταυτότητας του διαγωνιζομένου (μεμονωμένου υποψηφίου, ή
σύμπραξης ή κοινοπραξίας), δηλαδή την επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου),
- τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, fax, e-mail) και συνοδεύεται από:
(α) Πίνακα Περιεχομένων, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, (Προσάρτημα VI)
συμπληρωμένο με όλα τα απαιτούμενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και με την
ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα με την υποβολή ή μη του δικαιολογητικού.
(β) Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της σύμπραξης περί ορισμού: (i) Κοινού
Εκπροσώπου και (ii) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζομένου,
(γ) ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισμού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και
του αναπληρωτή του.
(δ) ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου περί κατανομής της αμοιβής των
συμπραττόντων γραφείων. Η δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση σύστασης
κοινοπραξίας.
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.

Επισημαίνονται σχετικά με τη νομιμοποίηση των διαγωνιζομένων τα ακόλουθα:
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α) Η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό κατά την παρούσα Προκήρυξη,
υποδηλώνει ότι έχει νομίμως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα του
διαγωνιζομένου, εφόσον η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογημένη αντίδραση εκ μέρους των
καταστατικών οργάνων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η υποβολή
προσφοράς, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο συμμετοχής, δεσμεύει την
επιχείρηση.
β) Η υποβολή προσφοράς για λογαριασμό σύμπραξης υποδηλώνει την λήψη
σχετικής απόφασης των οργάνων των συμπραττόντων περί συμμετοχής στο διαγωνισμό
σε σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της σύμπραξης. Αν δεν εκδηλωθεί αντίδραση
συμπράττοντος θεωρείται ότι υφίσταται η σχετική νομιμοποίηση του νομίμου
εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση ως
«κοινοπραξία» θεωρείται ότι συμμετέχουν υπό μορφή συμπράξεως.
[Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν ιδιαίτερα (σε
σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π., συνιστώνται με ιδιωτικό έγγραφο
και διαθέτουν ιδιαίτερο ΑΦΜ].

Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται εκ των
υστέρων, σύμφωνα με την παρ. 4.6 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άμεσα από τα
λοιπά δικαιολογητικά.
21.2

Αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στη ∆ιαδικασία

21.2.1 Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 18.2.1 προσκομίζουν πτυχίο κατάταξης στις καλούμενες
κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.
21.2.2 Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 18.2.2. προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε
επίσημους καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους σε
κατηγορία και τάξη αντίστοιχη των μελετών της παρ. 18.1, σύμφωνα με το άρθρο 52
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
21.2.3 Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 18.2.3 προσκομίζουν
α) άδεια άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ, δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο
του κράτους εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 18.2.3 της
παρούσας και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την
αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο μητρώο,
β) υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του αλλοδαπού
διαγωνιζομένου (αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας), με την οποία
δηλώνεται ότι αα) έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, με τις ειδικότητες
και την εμπειρία που απαιτείται στην παρ. 18.2.3 της Προκήρυξης, δηλώνοντας
ταυτόχρονα το ονοματεπώνυμο αυτών, την ειδικότητα και τα έτη εμπειρίας τους και
ββ) ότι σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου (του ίδιου ή του σχήματος στο
οποίο μετέχει) θα προσκομίσει βιογραφικά σημειώματα του απαιτούμενου
προσωπικού, επί ποινή αποκλεισμού του από τη διαδικασία.
21.3

∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης
Υπεύθυνη ∆ήλωση, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο
διαγωνισμό είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξίας ή σύμπραξης, περί μη
συνδρομής στο πρόσωπό τους κανενός από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου
19 της παρούσας, συνταγμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι της παρούσας
Από την υποβληθείσα δήλωση του προσώπου πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητάς του, αλλιώς αποκλείεται ο

K:\Συμφωνίες-Πλαίσιο\2009_ Τεχνικά_45_50_59_60_61_70_80_4303\Tefhi\Prokirixi_texn_4303.doc
Σελ. 23

00VA/4303/Β01

∆ιαγωνιζόμενος προκειμένου περί αυτοτελούς συμμετοχής, ή η διαγωνιζόμενη
Κοινοπραξία ή σύμπραξη στην οποία συμμετέχει το πρόσωπο.
21.4

∆ικαιολογητικά ειδικής Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας
Για την απόδειξη της ζητούμενης από το άρθρο 20 της παρούσας ειδικής τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν τα αναφερόμενα
κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» κατά την
έννοια της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3316/05, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να
αφορούν το πρόσωπο ή τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα):

21.4.1 ∆ήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων μελετών,
σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1 του Προσαρτήματος II, που εκπονήθηκαν
την τελευταία πενταετία από τον μεμονωμένο ∆ιαγωνιζόμενο ή από τα μέλη
διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, τη χρονική
διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο από
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του εργοδότη - δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη
εργοδότη και αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζομένου, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική
εκπόνηση της μελέτης και να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της απαίτησης της παρ.
20.1.α του άρθρου 20 της παρούσας.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά – βεβαιώσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα αναφέρουν
επίσης ότι εκπονήθηκε από τον ∆ιαγωνιζόμενο το συγκεκριμένο τεχνικό αντικείμενο
της μελέτης επί της οποίας ζητείται εμπειρία, αυτοτελώς από αυτόν. Ειδικότερα, εάν
ανάδοχος της σύμβασης, στα πλαίσια της οποίας εκπονήθηκε το τεχνικό αντικείμενο
της μελέτης, ήταν σύμπραξη ή Κ/ξια μελετητών ή μελετητικών γραφείων, δεν είναι
απαραίτητο ο ∆ιαγωνιζόμενος, ο οποίος προσκομίζει το πιστοποιητικό, να έχει
εκπονήσει ολόκληρο το συμβατικό τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης,
αλλά αυτοτελές τμήμα αυτού.
21.4.2 ∆ήλωση συνοδευόμενη από:
i. Κατάλογο των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης κατά το άρθρο 17 § 1.β
του ν. 3316/2005 και των ατόμων της προτεινόμενης από τον Προσφέροντα
ομάδας μελέτης (συντονιστής – επιστημονικά στελέχη) με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα (έτη εμπειρίας) σύμφωνα με το συνημμένο
Υπόδειγμα 2 του Προσαρτήματος II, ώστε να αποδεικνύεται η εκπλήρωση της
απαίτησης της παραγράφου 20.1.β του άρθρου 20 της παρούσας.
ii. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του ζητούμενου επιστημονικού και τεχνικού
προσωπικού 7 σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3 του Προσαρτήματος ΙΙ της
παρούσας. Τα βιογραφικά θα αναφέρονται συγκεκριμένα στη σχετική με το
ζητούμενο αντικείμενο της παρούσας εμπειρία παρά στη γενική εμπειρία.
iii ∆ηλώσεις του Συντονιστή, των στελεχών του επιστημονικού προσωπικού και του
νομίμου εκπροσώπου, ότι σε περίπτωση επιλογής του Προσφέροντα,
- θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως στελέχη της ομάδας μελέτης του
Αναδόχου για όσο διάστημα προβλέπεται από τη Σύμβαση,
- ότι τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι αληθή,
- ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας
προκήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων, που αφορούν στη συμμετοχή
τους στην ομάδα μελέτης.
Το κύριο προσωπικό της ομάδας του Αναδόχου που θα συμμετέχει στην σύμβαση
δεν θα επιτραπεί να αλλάξει χωρίς έγγραφη ειδική άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα
στοιχεία σχετικά με το προσωπικό που προτείνει ο Προσφέρων, πιθανόν να
ελεγχθούν από την Επιτροπή προς επιβεβαίωση.
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21.5

Την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15.1, στην οποία πρέπει να παρατίθενται τα
παρακάτω από αα -δδ στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού:
αα) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό
με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (απροφασίστως).
ββ) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εγγύηση αφορά τον συγκεκριμένο
διαγωνισμό και εκδόθηκε υπέρ συγκεκριμένου ∆ιαγωνιζόμενου. Λάθη στην αναγραφή
των στοιχείων αυτών που δεν προξενούν σύγχυση (ως προς το διαγωνισμό ή το
πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδονται) δεν επηρεάζουν τη νομιμότητα της εγγύησης
συμμετοχής.
γγ)

Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (κατά το άρθρο 15.1 της παρούσας).

δδ) Η ημερομηνία έκδοσής της και η ισχύς της για χρονικό διάστημα ίσο ή
μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στην Προκήρυξη ή μέχρις επιστροφής της.
Τυχόν λάθη ή ελλείψεις της εγγύησης πέραν των αναγκαίων αυτών στοιχείων
διορθώνονται ή συμπληρώνονται εκ των υστέρων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 4.6
της παρούσας.
Β)
21.6

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα
έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 22.1.1 της παρούσας και συγκεκριμένα:

21.6.1 Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της μελέτης, που περιλαμβάνει:
α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την εκπόνηση της μελέτης, με σύντομη
περιγραφή της κάθε μιας, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέμενου εξοπλισμού
/ λογισμικού, όπου απαιτείται.
β) Την παρουσίαση των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών για τη παραγωγή
της μελέτης.
γ) Την παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την
εκπόνηση κάθε είδους μελέτης, που περιλαμβάνει η συμφωνία – πλαίσιο και
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα όπου θα παρουσιάζεται σχηματικά η χρονική αυτή
αλληλουχία.
δ) Αναφορά στις συμβάσεις στις οποίες εφαρμόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόμενη
μεθοδολογία ή/και τα καινοτόμα στοιχεία αυτής.
Η Έκθεση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων) δεν πρέπει
να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος κειμένου μεγέθους Α4 και γραμματοσειράς μέσου
μεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος.
Όταν το περιεχόμενο της Έκθεσης υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση
της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου
μέτρου κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.
21.6.2 Έκθεση σχετική με την Ομάδα Μελέτης που θα περιλαμβάνει:
α) Παρουσίαση των βασικών στελεχών της Ομάδας Μελέτης (τα επιστημονικά
στελέχη και το λοιπό προσωπικό), το συντονιστή της, με αναφορά της προηγούμενης
συνεργασίας τους με τον ∆ιαγωνιζόμενο, συνοδευόμενη από τον Πίνακα (υπόδειγμα
1 του προσαρτήματος III), όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας τους με το
∆ιαγωνιζόμενο.
β) Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την εκπόνηση
της μελέτης συνοδευόμενη από οργανόγραμμα, υπό μορφή διαγράμματος
διάρθρωσης, όπου θα παρουσιάζεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
μελών της ομάδας (συντονιστής, επιστημονικά στελέχη και λοιπό προσωπικό).
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γ) Στοιχεία από ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας
μελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστημα το πολύ δεκαετίας (υπόδειγμα 2 του
προσαρτήματος III).
δ) ∆ήλωση του συντονιστή στην οποία θα δηλώνει σε πόσες και ποιες μελέτες
άσκησε παρόμοια καθήκοντα και εάν οι μελέτες αυτές εξελίχθηκαν και
ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα και εντός του συμβατικού χρόνου.
Η Έκθεση Ομάδας Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων) δεν
πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος κειμένου μεγέθους Α4 μέσης
γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος.
Όταν το περιεχόμενο της Έκθεσης υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση
της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου
μέτρου κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.
Γ.

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

21.7

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει επί ποινή
αποκλεισμού το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς
συμπληρωμένο χειρόγραφα με στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει τα στοιχεία του
∆ιαγωνιζόμενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα
υπογράφεται:
α) από τον ίδιο το μελετητή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
β) το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου και
γ) 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 διαγωνιζομένου που την υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή
της, αποτελούν λόγο αποκλεισμού.
To ποσοστό έκπτωσης (θετικός ή αρνητικός αριθμός) 8 θα είναι ενιαίο για κάθε άρθρο
του εφαρμοζόμενου τιμολογίου και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή
αποκλεισμού. Με εφαρμογή του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί
της προεκτιμώμενης αμοιβής της συμφωνίας - πλαίσιο προκύπτει το ποσό που θα
χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς του
∆ιαγωνιζόμενου. Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθμητικών τιμών,
λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα καθώς και λάθη στην στρογγυλοποίηση
διορθώνονται από την Επιτροπή με βάση την ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συμμετοχής των ∆ιαγωνιζομένων θα είναι αριθμημένα ανά
σελίδα και ταξινομημένα με την ίδια ακριβώς αρίθμηση και ταξινόμηση των παραγράφων
του άρθρου 21 της παρούσας και υπογεγραμμένα (ή μονογραμμένα) από τον / τους νόμιμο /
ους Εκπρόσωπο /ους του ∆ιαγωνιζόμενου σε κάθε φύλλο.
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Άρθρο 22: Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς – Προσδιορισμός Αναδόχου
22.1

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Βαρύτητες κριτηρίων
Προκειμένου να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των
∆ιαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

22.1.1 Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς
Κριτήριο Τεχνικής προσφοράς
Το κριτήριο αυτό συντίθεται από τα εξής υποκριτήρια:
α) Αποτελεσματικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.6.1 Έκθεσης Μεθοδολογίας
Αξιολογούνται συγκεκριμένα:
• ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες καλύπτουν τις
τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης,
• ο βαθμός επάρκειας των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών
παραγωγής μελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και
• ο βαθμός αποτελεσματικότητας
του προβλεπόμενου χρονικού
προγραμματισμού για την εκπόνηση μελέτης ανά είδος αντικειμένου της
σύμβασης, που περιλαμβάνει η συμφωνία – πλαίσιο όπως προκύπτει από το
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
Το υποκριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U1Α από 1 έως 100.
Η βαρύτητα του υποκριτηρίου α στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής
προσφοράς είναι 40%.
β) Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.6.2 Ομάδας
Μελέτης
Αξιολογούνται συγκεκριμένα:
• Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις
σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με
τους διαγωνιζόμενους και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ
των μελών της ομάδας. ∆εν θα λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση ειδικοί
Σύμβουλοι, που τυχόν προτείνονται, εφόσον δεν ζητούνται από την
Προκήρυξη και δεν ενσωματώνονται στο οργανόγραμμα της ομάδας μελέτης.
• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της
προτεινόμενης δομής
του
οργανογράμματος για την εκπόνηση της μελέτης.
• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του
συντονιστή σε σχέση με τα προβλεπόμενα καθήκοντα και σε σχέση με
παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συμβάσεις μελετών και η ικανότητα
του συντονιστή να δίνει τεχνικές λύσεις και να συντονίζει την ομάδα.
Το υποκριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U1Β από 1 έως 100.
Η βαρύτητα του υποκριτηρίου β στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής
προσφοράς είναι 60%.
Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς
Η συνολική βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς U τ.π. προκύπτει από τον τύπο:
U τ.π.= 40% x U1Α + 60% x U1Β
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Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική βαθμολογία τους
υπερβαίνει τις 60 μονάδες, U τ.π.>60.
Η βαρύτητα του κριτηρίου της Τεχνικής Προσφοράς στο σύνολο της βαθμολογίας
του ∆ιαγωνιζόμενου ορίζεται σε Β1=75%.

22.1.2 Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς
Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, κατά το
άρθρο 4 § 5 της παρούσας Προκήρυξης, σε εκατονταβάθμια κλίμακα.
Η βαρύτητα της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού στο σύνολο της βαθμολογίας του
∆ιαγωνιζόμενου ορίζεται σε Β2=25%.
Η βαθμολογία U ο.π. της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από το λόγο
της χαμηλότερης υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονομική
αυτή προσφορά ΟΠi ως εξής:
U ο.π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠi,
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Βαθμολογούνται μόνο οι παραδεκτές Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων
των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο.
22.2

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
H σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U = U τ.π. x 75% + U ο.π. x 25%
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα
συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
περισσότερων προσφορών, ως πλέον συμφέρουσα προσφορά λαμβάνεται αυτή με
την μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.

Άρθρο 23: Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος
αναδόχου.
23.1

Προκειμένου να συναφθεί η συμφωνία - πλαίσιο ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί να
προσκομίσει για τον ίδιο, σε περίπτωση μεμονωμένης συμμετοχής, και όλων των
μελών του, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, τα ακόλουθα επιμέρους
δικαιολογητικά και έγγραφα νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης:

23.1.1 Σημείωμα ενυπόγραφο του νομίμου εκπροσώπου του γραφείου μελετών ή του
κοινού εκπροσώπου σύμπραξης ή νομικού συμβούλου του διαγωνιζομένου, από το
οποίο να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. Μπορεί η
Αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται το σημείωμα
(Φ.Ε.Κ. με το καταστατικό της επιχείρησης, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή
αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της επιχείρησης, στις λοιπές
περιπτώσεις νομικών προσώπων, ή των συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων
νομικών προσώπων σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ή τα οικεία κατά
περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους προέλευσης). Αν κατά τη διαδικασία
διαπίστωσης του δικαιώματος υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου προκύψει ότι
άνευ δικαιώματος υπέγραψε και ο επιλεγείς ανάδοχος αρνηθεί εγγράφως να
αναγνωρίσει τη δέσμευσή του αποκλείεται και η σύμβαση καταρτίζεται με τον
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επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιο, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5.3
της παρούσας.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόμιση στο διαγωνισμό εγγυήσεων συμμετοχής
και καλής εκτέλεσης για λογαριασμό του διαγωνιζομένου θεωρείται ισχυρό
αποδεικτικό στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στο
διαγωνισμό.
23.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζομένου ή κάθε μέλους του (σε περίπτωση
σύμπραξης ή κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο, τα ποινικά
μητρώα πρέπει να αφορούν
- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων ή εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης),
- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας),
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση),
- και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για
λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.
Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς αν ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα Προκήρυξη προκαλούν τον
αποκλεισμό του ∆ιαγωνιζόμενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή
υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις,
περί της φύσης των αδικημάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήματα αυτά επιφέρει
δυνητικά τον αποκλεισμό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση,
προκειμένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι με την επαγγελματική διαγωγή του
στελέχους.
β) πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση
της παρ. 19.6. Για τους Έλληνες μελετητές τα πιστοποιητικά πτώχευσης και
αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο και το
πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται
περί εταιρείας με μορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης
και τις ∆ιευθύνσεις Εμπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε.
Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
γ) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, προκειμένου για την περίπτωση της παρ. 19.7.
Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές-φυσικά πρόσωπα θα
προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν
αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης
παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία /
Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές ανεξάρτητα από
την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους
άνω πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο
υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά θα
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) ότι
δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς
φορείς της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος για την περίπτωση
της παρ. 19.8. Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν
βεβαίωση του ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι
ασφαλισμένοι.
Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση
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εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ
για το λοιπό προσωπικό). ∆εν θα γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας
της διαγωνιζόμενης εταιρείας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που
στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.
Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν
τα άνω αποδεικτικά (ΤΣΜΕ∆Ε, ΙΚΑ), θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του
ότι δεν απασχολούν προσωπικό για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε
ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό
πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, από την αρμόδια αρχή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, για την περίπτωση της παρ. 19.9. Οι Έλληνες
μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της
αρμόδιας ∆ΟΥ σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από την εκδούσα
αρχή ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν
τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ.
23.1.3 Εφόσον στο ανάδοχο σχήμα συμμετέχει αλλοδαπός υποψήφιος κατά την παρ.
18.2.3, υποβάλλει τα βιογραφικά σημειώματα του απαραίτητου για την κατοχή της
απαιτούμενης γενικής εμπειρία προσωπικού του.
23.2

Τα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 μπορεί να αντικαθίστανται ή να
συμπληρώνονται με ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου (ή του μέλους στο οποίο
το δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός
προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην
περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος
προέλευσης, τα δικαιολογητικά μπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση
αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών
δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι
στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής
δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία.

23.3

Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 23.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ημέρα της υποβολής τους, σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από
τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να
φέρουν ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών μηνών από την σχετική
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.

23.4

Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής «Μελετητή» σε
Επίσημους Καταλόγους Αναγνωρισμένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους κατά
την έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της υποχρέωσης
υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής
του.
Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή
η συμπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.

Άρθρο 24: ∆ιάφορα
Η ανοικτή διαδικασία και τα τεύχη της εγκρίθηκαν με τις 572/1/12-12-08 και 3322/23-02-09
αποφάσεις του ∆.Σ. και της ∆.Ε., αντίστοιχα, της ΕΟΑΕ.
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Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Βάια Τσανταρλιώτου
Αναπλ. ∆/ντρια Συμβάσεων

Σωτήρης Νούσης
Αναπληρωτής Τομεάρχης
Παραχωρήσεων & Υποστήριξης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με τις 572/1/12-12-08 και 3322/23-02-09
αποφάσεις του ∆.Σ. και της ∆.Ε.
αντίστοιχα της ΕΟΑΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χαρίσης Κέκης
∆ιευθυντής Μελετών

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_________________________

Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι:

Υπόδειγμα Υπεύθυνης ∆ήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II:

Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1:

Κατάλογος κυριοτέρων μελετών παρόμοιας φύσης την
τελευταία πενταετία

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2:

Κατάλογος των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης
στελεχών του Προσφέροντα και των ατόμων της προτεινόμενης
ομάδας μελέτης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1:

Πίνακας μελών οργανογράμματος (σχέση συνεργασίας)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2:

Πίνακας με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των
μελών της ομάδας μελέτης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙ:

Κατάλογος συνημμένων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Εφαρμοζόμενα Άρθρα Τιμολογίου
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι
Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού της
Συμφωνίας – Πλαίσιο για την
"Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Μελετών της
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. στην εκπόνηση μελετών Τεχνικών Έργων στους Κάθετους
Άξονες 45, 50, 59, 60, 61, 70 και 80 της Εγνατίας οδού"–Κωδικός Αναφοράς 4303

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Άρθρου 21.3 της Προκήρυξης
Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού της ως άνω Συμφωνίας - Πλαίσιο
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………………………….
………………………….., 1 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου με τον αριθμό……………………………, που
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………………
Προσφέρων 2 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος 3 της εταιρείας ή του νομικού
προσώπου με την επωνυμία ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… 4
δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες
αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 3316/05,
τα ακόλουθα:
Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που
εκπροσωπώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 23.1.2 της Προκήρυξης, καταδικαστεί με
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου 5 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.

1

τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος
σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης
3
εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίτπωση που
συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξης ή
κοινοπραξίας
4
διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται
5
∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση
2
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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) 6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση 7 , ή
αναγκαστική διαχείριση.
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 23.1.2γ της Προκήρυξης.
∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή /και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της
Ελλάδας.
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον
αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή /και σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα
νομοθετικό πλαίσιο.
ΣΤ. 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,
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού,
εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής.
(Τόπος – Ημερομηνία)
……………………………….
Ο δηλών
……………………………………
6
7

∆ιαγράφονται στις παραγράφους Β, Γ, ∆, Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση
Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ της τελευταίας πενταετίας (από 2004 έως σήμερα)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου
που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης
υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για κάθε μέλος αυτής.)
(Τίθεται η κατηγορία μελέτης που αφορά ο κατάλογος. Πχ
κατηγορία 13 Υδραυλικά.)

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

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου,
Προϊστάμενη Αρχή, ∆/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε /
Γ.Γ.∆.Ε. / ∆/νση ∆6 Τμ. Α)
(Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης που
εκπονήθηκαν ή πρόκειται να εκπονηθούν. Προκαταρκτική,
Προμελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρμογής κ.λ.π.)
(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 πενταετία 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:

(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.)

K:\Συμφωνίες-Πλαίσιο\2009_ Τεχνικά_45_50_59_60_61_70_80_4303\Tefhi\Prokirixi_texn_4303.doc
Σελ. 35

00VA/4303/Β01

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρμογή ή όχι
της μελέτης. Στην περίπτωση που το έργο κατασκευάζεται
δίνονται πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση της
μελέτης. Στην περίπτωση που διατίθενται πιστοποιητικά του
Κυρίου του έργου για την εφαρμογή της μελέτης
συνυποβάλλονται.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται
π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆.
υποψηφίου κλπ.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης ή υπηρεσίας όπως
2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. Σε περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής.)
α/α
Ονοματεπώνυμο
1

2

Τίτλος σπουδών
(∆ιπλ/χος ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ –
Ειδικότητα)
3

Θέση
στο υποψήφιο σχήμα

Επαγγελματική
Εμπειρία

4

5

(Τόπος – Ημερομηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1.

Επώνυμο

:

2.

Όνομα

:

3.

Ημερομηνία και τόπος γέννησης

:

4.

Υπηκοότητα

:

5.

Οικογενειακή Κατάσταση

:

6.

Εκπαίδευση

:

Ί∆ΡΥΜΑ:
Ημερομηνία:
Από (μήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Πτυχίο:
(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο
πίνακας τροποποιείται κατάλληλα).
7.

Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα) :
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΛΟΓΟΣ
Ελληνικά

ΓΡΑΠΤΟΣ
ΛΟΓΟΣ

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα).
8.

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :

9.

Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό
∆ημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ).

10.

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής
επαγγελματικής εμπειρίας στο εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα των μελετών ή υπηρεσιών
και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου).
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11.

Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που
προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του).

12.

Επαγγελματική απασχόληση:
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες
ξεκινώντας από την σημερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα με το εξειδικευμένο
αντικείμενο του τομέα των μελετών. ∆ίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε
κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες
και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση).
Χρονική διάρκεια:
Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)
Χώρα:
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
Αρμοδιότητες – ευθύνες:
Χρονική διάρκεια:
Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)
Χώρα:
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
Αρμοδιότητες – ευθύνες:

13.

Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία:
(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες μελέτες η υπηρεσίες. Η εμπειρία αναφέρεται
πάντα στο εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα των μελετών/ υπηρεσιών).

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τόπος – Ημερομηνία
Υπογραφή
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ............................................
α/α

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΘΕΣΗ

(Τόπος – Ημερομηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου
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ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ
με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης
τα οποία αφορούν χρονικό διάστημα το πολύ δεκαετίας
Μέλη της
προτεινόμενης
ομάδας μελέτης τα
οποία έχουν
συνεργαστεί και στο
παρελθόν

Τίτλος
Μελέτη

Φορέας
Ανάθεσης
(Προισταμένη
Αρχή)

Ανάδοχο
Μελετητικό
σχήμα
(Συμπράττοντα
γραφεία
μελετών)

Κύρια
Εκπονηθέντα
στάδια
μελετών

Έναρξη
Σύμβασης
-------------Περαίωση
Σύμβασης

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

1.

1.

2.

2.

3.
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6.

Πιστοποιητικό
ΝΑΙ / ΟΧΙ

(*)

(Τόπος – Ημερομηνία)
Σφραγίδα – Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου

(*) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό (απλό φωτοαντίγραφο) που μπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη,
Εγκριτική απόφαση, Υ.∆. υποψηφίου κλπ.
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Προσάρτημα ΙV
Αθήνα …………………..
8
Π ρ ο ς………………………………………………………………………………

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
………………………………… 9 , υπέρ της …………… …………………… ……………………
………………
……
…………………………………………………………………………………………. 10
για τη
συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της …………………. 11 , ή της μετ΄αυτήν νέας
ημερομηνίας
σε
περίπτωση
αναβολής,
για
την
ανάδειξη
αναδόχου
για
12
…………………………………………………………………………………………
σύμφωνα με
τη σχετική Προκήρυξή 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 ……………………….. 13 (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

8

Αναγράφεται το όνομα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το
διαγωνισμό.
9
Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
προεκτιμώμενης αμοιβής. Ειδικά σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, η
εγγύηση συμμετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7).
10
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.
11
Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
12
Αναγράφεται ο τίτλος της μελέτης ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην
προκήρυξη.
13
Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η προκήρυξη ή η αντίστοιχη ημερομηνία, μπορεί
όμως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να μην υπάρχει χρόνος λήξης της
ισχύος της.
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Προσάρτημα V
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. …………..

ΕΥΡΩ …………….…….. 14
Αθήνα …………………..
Προς
15

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
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..… 16

μέχρι το

ποσό των ………………………….ΕΥΡΩ 1
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και
την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας - πλαίσιο από τον παραπάνω, υπέρ
του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που
πηγάζει από τη σύμβαση …...………………………………………….. 17
……………………..…………….
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

14
15

16

17

Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προεκτιμώμενης αμοιβής.
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 (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.3316/05).
Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης
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Προσάρτημα VΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου που αφορά ο
πίνακας. Σε περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής.

1

ΑΡΘΡΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

α/α

Αίτηση ( εις διπλούν)
-το πρώτο αντίτυπο εκτός φακέλου συμμετοχής για
πρωτοκόλληση
-το δεύτερο αντίτυπο με συνημμένα τα 1α, 1β, 1γ και 1δ
α) Πίνακας Περιεχομένων

21.1.α

1β

β) Υπεύθυνη ∆ήλωση μελών σύμπραξης περί ορισμού
κοινού Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή του.

21.1.β

γ)

1δ
2α

2β

2γ

3α

3β
4α
4β

Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής διορισμού του
ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχη
Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναπληρωτή του.
δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση κοινού εκπροσώπου περί
κατανομής της αμοιβής των συμπραττόντων
γραφείων
Πτυχίο κατάταξης στις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις
μελέτης για εγγεγραμμένους στα Ελληνικά μητρώα
μελετητών ή γραφείων εταιριών μελετών
ή
Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημους καταλόγους
παρόχων υπηρεσιών, για όσους προέρχονται από
χώρες-μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του
Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σε κατηγορία
και τάξη μελετών αντίστοιχη με των Ελληνικών
μητρώων μελετητών
ή
Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή ένορκη βεβαίωση για
όσους προέρχονται από χώρες-μέλη της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν αντίστοιχα μητρώα και
διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη με αυτή που
απορρέει από την εγγραφή στο μητρώο μελετητών και
Υπεύθυνη
δήλωση-βεβαίωση
του
νομίμου
εκπροσώπου του αλλοδαπού διαγωνιζομένου
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί μη λόγου αποκλεισμού (άρθρο
19 Προκήρυξης) για κάθε μεμονωμένο ∆ιαγωνιζόμενο
ή
Υπεύθυνη ∆ήλωση περί μη λόγου αποκλεισμού (άρθρο
19 Προκήρυξης) κάθε μέλους διαγωνιζόμενων
συμπράξεων ή κοινοπραξιών υπογεγραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους.
Υπεύθυνη ∆ήλωση συνοδευόμενη από Κατάλογο
Παρόμοιας φύσης μελετών (κατά το άρθρο 20.1.α).
Υπεύθυνη ∆ήλωση συνοδευόμενη από:
Κατάλογο των υπευθύνων για την εκτέλεση της
σύμβασης και των ατόμων της προτεινόμενης ομάδας
μελέτης (κατά το άρθρο 20.1.β),

21.1.γ
21.1.δ
21.2.1

21.2.2

21.2.3.α

21.2.3.β
21.3

προσάρτημα Ι

21.3

προσάρτημα Ι

21.4.1

προσάρτημα II -1

21.4.2.i

προσάρτημα II -2
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ΟΧΙ

Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του ζητούμενου
επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού,
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Συντονιστή, των στελεχών
4δ του επιστημονικού προσωπικού και του νομίμου
εκπροσώπου.
5 Εγγύηση συμμετοχής
4γ

21.4.2.ii

προσάρτημα IΙ -3

21.4.2.iii
21.5

προσάρτημα ΙV
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VIΙ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Τα άρθρα Τιμολογίου που θα εφαρμοστούν για τον υπολογισμό της αμοιβής των επιμέρους
συμβάσεων της Συμφωνίας – Πλαίσιο είναι τα παρακάτω άρθρα του Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών [Υ.Α. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 (ΦΕΚ B΄
1162/22-8-2005)], της Α΄ Βελτίωσής του [∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 (ΦΕΚ B΄ 58/24-12006)] και της Β’ Βελτίωσης του [∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 (ΦΕΚ. Β΄ 900/12-07-2006)].

α/α

Είδος εργασιών

Αριθμός
Τιμολογίου

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο
απασχόλησης

2.

Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΓΕΝ.4
ΓΕΝ.6Α

Β. ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3.

Μεθοδολογία υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής
μελετών τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραμμής

ΤΕΧ. 2

4.

Κατηγορίες τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραμμής

ΤΕΧ. 3

5.

Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδος τεχνικών έργων οδού ή
σιδ/κής γραμμής

ΤΕΧ. 5Α

6.

Αυξομειώσεις της προεκτιμώμενης αμοιβής – Ειδικές περιπτώσεις

ΤΕΧ. 6Α

7.

Κατανομή της προεκτιμώμενης αμοιβής κατά στάδια μελέτης
τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραμμής

ΤΕΧ. 7

Σημείωση: τκ = 1,108
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής είναι 2% επί του ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς
το Φ.Π.Α., (άρθρο 7 παρ. 2ιβ΄ ν.3316/2005).
2

Ορίζεται χρόνος μεγαλύτερος κατά 30 ημέρες του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως αυτός
καθορίσθηκε στο άρθρο 13.2.

3

Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
Για πτυχίο ∆΄ τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2
μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία και
Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4
μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
4
Εννοείται ότι αν ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από τη
σύναψη της σύμβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/05 και στις διατάξεις περί
μητρώων μελετητών) αν ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατομικά πτυχία των στελεχών του ή εάν
έχει ζητηθεί εμπρόθεσμα η ανανέωσή τους.
5

Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της ζητούμενης ειδικής
εμπειρίας. Π.χ.: εάν ζητείται εμπειρία σε μελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
ισοδύναμου πληθυσμού 70.000 κατοίκων και άνω, αυτή μπορεί να προκύψει από μία σύμπραξη δύο
διαγωνιζομένων στη ίδια κατηγορία, στη οποία ο ένας θα διαθέτει ένα έργο και ο έτερος τα υπόλοιπα
δύο έργα. Εάν όμως ζητείται εμπειρία σε μία (1) μονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
ισοδύναμου πληθυσμού 70.000 κατοίκων και άνω, τότε αυτή δεν μπορεί να προκύπτει από την
εμπειρία με μία μονάδα ι.π. 30.000 κατοίκων του ενός διαγωνιζόμενου και μία μονάδα ι.π. 40.000
κατοίκων του άλλου διαγωνιζόμενου στην ίδια κατηγορία.
Η κύρωση του αποκλεισμού για την περίπτωση αυτή επιβάλλεται μόνο αν λείπει ολόκληρος ένας
φάκελος

6

7

Αφορά στην διαπίστωση της καταλληλότητας του ζητούμενου προσωπικού. Το ζητούμενο
προσωπικό μπορεί να προέρχεται από το στελεχικό δυναμικό του υποψηφίου, από μόνιμους
συνεργάτες, είτε και από το εξωτερικούς συνεργάτες με ή χωρίς μελετητικό πτυχίο.

Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι μικρότερη από την προεκτιμώμενη αμοιβή και
ως αρνητική η μεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ θετική έκπτωση
15% ισούται με προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται με προσφορά 115.000
ΕΥΡΩ.
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