ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
∆ημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Φαξ: (352) 29 29 42 670
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:
mp-ojs@opoce.cec.eu.int
http://simap.eu.int

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση: 6ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Θ. 60030
Πόλη: ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχ. κώδικας: 57001

Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α

Σημείο(-α) επαφής: 1) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
2) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τηλ.: 2310-470200, 2310-470393

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr

Φαξ: 2310-470297, 2310-475936

∆ιεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): ): http://www.egnatia.eu
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

X

Το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 1
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ι

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό
διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:

X

Το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 1
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙI

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:

X

Το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής 2
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙII

Ι.2) ΕΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(-ΕΣ) ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(-ΕΣ)

X

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή,

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή

Άμυνα

τοπικών τους παραρτημάτων

∆ημόσια τάξη και ασφάλεια

Εθνική ή ομοσπονδιακή Υπηρεσία /Γραφείο

Περιβάλλον

Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία /Γραφείο

Υγεία

Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή
διεθνής οργανισμός
Άλλο (να προσδιοριστεί) :

X

Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
Κοινωνική προστασία
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Εκπαίδευση

Άλλο (να προσδιοριστεί):
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη τεχνικών – γεφυρών αρτηρίας από Α/Κ Α9
(Κωνσταντινουπολίτικων) έως τη σήραγγα Πανοράματος (59.3.1) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού
Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα "Μακεδονία"- Κωδ. Αναφοράς
4160
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
(α) Έργα

(β) Προμήθειες

X

(γ) Υπηρεσίες
Κατηγορία
υπηρεσίας

Εκτέλεση

Αγορά

Σχεδιασμός και εκτέλεση

Χρηματοδοτική μίσθωση

Πραγματοποίηση, με

Ενοικίαση

οποιαδήποτε μέσα, έργου
που
ανταποκρίνεται σε
επακριβώς
αναφερόμενες από τις
αναθέτουσες

Μίσθωση πώληση

αριθ.

1

2

Συνδυασμός αυτών

αρχές ανάγκες
Κύριος τόπος των έργων
_____________________________
____________________________

Κύριος τόπος παράδοσης
_____________________________
____________________________

Κωδικός NUTS

Κωδικός NUTS

Κύριος τόπος παροχής
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωδικός NUTS

G R 1

2

Ο∆ΟΣ

2

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά

X

∆ημόσια σύμβαση

Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών (∆ΣΑ)

Τη θέσπιση συμφωνίας πλαισίου
ΙΙ.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο (κατά περίπτωση)
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς
Αριθμός

Ή,κατά περίπτωση, μέγιστος αριθμός

συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο

∆ιάρκεια της συμφωνίας πλαισίου: ∆ιάρκεια σε έτη:

ή μήνες

Αιτιολόγηση για συμφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: _________________________________
Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου (εφόσον χρειάζεται, σε
αριθμούς μόνο):
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: _____________________
Νόμισμα: _______________
Ή εύρος: μεταξύ

____________________ και __________________

Νόμισμα: __________________

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν (εφόσον είναι γνωστή): ____________________________
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ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Όπως στο IΙ.1.1
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο

7 1 . 3 5 .

Κύριο αντικείμενο

1 0 .

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (εφόσον
εφαρμόζεται)

0 0 -

3

-

-

II. 1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις
(Government Procurement Agreement)

ναι

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα
Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές (να επιλεγεί ένα μόνο κουτί):

ναι

όχι

X

ναι

όχι

X

Ένα τμήμα

ένα ή περισσότερα τμήματα

X

όχι

όλα τα τμήματα

ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 850.000
Ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα: Ευρώ

____________________ και __________________

Νόμισμα: __________________

ΙΙ.2.2) ∆ικαιώματα προαίρεσης (εφόσον εφαρμόζεται):

ναι

όχι

Χ

Εάν ναι, περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης:______________________________________________
Εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες:

ή ημέρες

(από την ανάθεση της σύμβασης)

Εάν είναι γνωστό, στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο
για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες:

ή ημέρες

(από την ανάθεση της σύμβασης)

Αριθμός ενδεχομένων ανανεώσεων (εφόσον εφαρμόζεται):

ή εύρος: μεταξύ

και

ΙΙ.3) ∆ιάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
∆ιάρκεια σε μήνες:

0 6

ή ημέρες:

Ή Έναρξη

/

/

(ηη/μμ/εεε)

Πέρας

/

/

(ηη/μμ/εεε)
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ΤΜΗΜΑ IIΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ποσού 17.000 €
Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 42.500 € και
ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
_____________________________________________________________________________________________
ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση

Σε περίπτωση σύμπραξης και κοινοπραξίας ισχύει το άρθρο 20 του ν.3316/ΦΕΚ Α΄ 42/22-02-2005.
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης

ναι

όχι

X

ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την

εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

Στο διαγωνισμό 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):
1. είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών του
άρθρου 39 του ν. 3316/2005 και διαθέτουν πτυχίο της κατηγορίας 21 (γεωτεχνικές μελέτες και
έρευνες) Ε΄ τάξης, ή
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 κατηγορία μελέτης και τάξεις αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 1, ή
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 δημοσιές
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 στελεχιακό
δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχη κατηγορία μελέτης της ανωτέρω παραγράφου 1, κατά το
άρθρο 39 του ν.3316/05, τουλάχιστον το παρακάτω:
- δύο (2) μελετητές δωδεκαετούς εμπειρίας έκαστος και τρεις (3) μελετητές οκταετούς
εμπειρίας έκαστος σε γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς,
αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την
Αναθέτουσα Αρχή
ΙΙΙ.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να
αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων (κατά περίπτωση):
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ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να
αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων:

Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις που
πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της
προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στο
τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας»
που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή

− Να διατίθεται τουλάχιστον ο παρακάτω
εξοπλισμός:
i. τέσσερα (4) γεωερευνητικά συγκροτήματα
(ισχύος κατ’ ελάχιστο 50hp έκαστο) και
ii. εργαστήριο που να εκτελεί τουλάχιστον
δοκιμές εδαφομηχανικής και
βραχομηχανικής, και
− Να διατίθεται τουλάχιστον το παρακάτω
λογισμικό:
i.
Πρόγραμμα σχεδίασης (C.A.D.) και
ii. Σύστημα αυτόματης καταγραφής και
λογισμικό επεξεργασίας εργαστηριακών
δοκιμών και
iii. Πακέτα εφαρμογών γραφείου (συμβατά με
Microsoft Office), και
− Να διατίθεται τουλάχιστον το παρακάτω
στελεχιακό δυναμικό στην ομάδα μελέτης/
έρευνας:
i.
∆ύο (2) μελετητές δωδεκαετούς εμπειρίας
έκαστος και ένας (1) μελετητής οκταετούς
εμπειρίας σε έργα γεωτεχνικά και
ii. Τέσσερις (4) μελετητές πενταετούς
εμπειρίας έκαστος σε έργα γεωλογικά ή
γεωτεχνικά και
iii. Τεχνικό προσωπικό οκτώ (8) ατόμων,
(πτυχιούχοι σχετικών με το αντικείμενο
σχολών ΤΕΙ, ΙΕΚ, Εργοδηγοί), εκ των
οποίων τα τέσσερα (4) άτομα θα
απασχολούνται στο εργαστήριο και
iv. ∆ιοικητικό προσωπικό.

ΙΙΙ.2.4) Παραχωρούμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις

ναι

όχι

X

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων απασχόλησης

III. 3)

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη

ναι

X

όχι

Σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Ο Κανονισμός ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της Εταιρίας με την
επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” (Απόφαση ∆17α/10/59/ΦΝ.393/10-07-96), όπως τροποποιημένος ισχύει
σήμερα, καθώς και η Οδηγία 2004/18/ΕΚ
ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και

τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα
για την εκτέλεση της σύμβασης
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ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΙV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας

X

Ανοικτή
Κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης κλειστής διαδικασίας:

Επισπευσμένη κλειστή
Με διαπραγμάτευση

ναι
όχι
Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί
Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που
έχουν ήδη επιλεγεί, στο πλαίσιο του τμήματος VI.3) Πρόσθετες πληροφορίες

Επισπευσμένη με
διαπραγμάτευση

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας με διαπραγμάτευση:

Ανταγωνιστικός διάλογος
ΙV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν
(κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων
Ή προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός

και, κατά περίπτωση, μέγιστος αριθμός

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
(διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων
που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών

ναι

όχι

ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης

Χαμηλότερη τιμή
Ή
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα
προσφορά σύμφωνα με

X

τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται
ανάλογα με τη βαρύτητά τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας)

X

τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ»
που διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή

Κριτήρια

Στάθμιση

Κριτήρια

Στάθμιση

1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________

__________
__________
__________
__________
__________

6. ________________________
7. ________________________
8. ________________________
9. ________________________
10. _______________________

__________
__________
__________
__________
__________

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ναι

όχι

Χ

Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (εφόσον εφαρμόζεται)
________________________________________________________________________________________
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ΙV.3) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 4160
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά την ίδια σύμβαση

ναι

όχι

X

Εάν ναι,
Προηγούμενη ενημερωτική προκήρυξη
Αριθ. της

Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή

Ή

/S

της

-

_/

(ηη/μμ/εεεε)

/

προκήρυξης
στην ΕΕ

Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)
Αριθ. της

/S

-

της

_/

/

(ηη/μμ/εεεε)

/S

-

της

_/

/

(ηη/μμ/εεεε)

προκήρυξης
στην ΕΕ
Αριθ. της
προκήρυξης
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ∆ΣΑ)

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
Ημερομηνία:

3 0

0

3

/

2

0

0

9

Ώρα: 16:00

(ηη/μμ/εεεε)

Έγγραφα με πληρωμή
Τιμή:

20

ναι

X

όχι

Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Όροι και μέθοδος πληρωμής: Μετρητά ή επιταγή στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθεται δωρεάν
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία:

0 7

0

4

/

2

0

0

9

Ώρα: 11:00

(ηη/μμ/εεεε)

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

(εάν είναι γνωστή)
(σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο)
Ημερομηνία:

_/

/

(ηη/μμ/εεεε)

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

X
Άλλη: ________________________________________________________________________________
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Έως:

_/

Ή Περίοδος σε μήνες:

/

(ηη/μμ/εεεε)
ή ημέρες:

2 1 0

(από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή
των προσφορών)
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IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα προσφορών
Ημερομηνία:

0 7

0

4

/

2

0

0

9

Ώρα: 11:00

(ηη/μμ/εεεε)

Τόπος : ∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών

X

ναι

όχι

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Προσφερόντων

ΤΜΗΜΑ VΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VΙ.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ναι

VΙ.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

όχι

X

ναι

X

όχι

Εάν ναι, αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμματος: Γεωρευνητικές εργασίες συγχρηματοδοτούμενες
από ΕΤΠΑ (Ε.Π. / Ο.Α.Λ.Α.Α.)

VΙ.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
τεύχη δημοπράτησης ή το αντικείμενο των υπηρεσιών. Τυχόν ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς
στη διεύθυνση που δίνεται παραπάνω το αργότερο μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την τελική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών
δημοπράτησης που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu. (στην περιοχή
ΝΕΑ/Προκηρύξεις), για να υποβάλλουν όμως προσφορά θα πρέπει να προμηθευτούν και να
συμπληρώσουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς όπως ορίζεται στις παραγράφους Ι.1 και
IV.3.3 της παρούσας.
VΙ.4) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1
VΙ.4.2) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ημερομηνία(-ες) υποβολής προσφυγών:

Υποβολή προσφυγών γίνεται σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε
γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης. Για τις πράξεις που ορίζονται
στο τεύχος «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ», σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από της
ανακοινώσεώς τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος αυτό.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών
∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1

VI.5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

2 5

0 2 /

2 0 0 9

(ηη/μμ/εεεε)

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
Χρίστος Μπλάντας
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων
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