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ΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ταχ. Διεύθυνση 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030,
Τ.Κ. 57001, Πόλη Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ.
Θάνου, Τηλέφωνα: 2310-470448, 2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu.
I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στη διεύθυνση: (URL) www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (URL)
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1) Εύρος της σύμβασης. Τίτλος και σύντομη περιγραφή: Πρόγραμμα παρακολούθησης και
αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου "Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα "Μελίβοια Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα" (κωδ.70.2.2) στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους τόσο κατά
την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του - Κωδικός Αναφοράς 5796.
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες.
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 350.440,65 Ευρώ
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: Όχι
ΙΙ.2) Περιγραφή. Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Διάρκεια της σύμβασης: τριάντα έξι (36) μήνες.
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Όχι.
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναί
Πρόγραμμα: CrossBo E.Π. – ΙΝΤΕRREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (ΠΔΕ με ενάριθμο 2016ΣΕ27160001).
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής.
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Οι προσφέροντες ή τα μέλη τους (σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 του τεύχους
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας» (μελέτη κατηγορίας 27 - περιβαλλοντικές μελέτες). Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του N.412/2016.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 19.1 του τεύχους «Διακήρυξη Ανοικτής
Διαδικασίας», για να μην αποκλειστεί από τη Διαδικασία, πρέπει να διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα ως εξής:Να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό στην «ομάδα
υλοποίησης» του αντικειμένου της σύμβασης:
1. Συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος: Ο συντονιστής θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ
περιβαλλοντικής κατεύθυνσης (ΠΕ Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 50 ΦΕΚ 39/Α/2001, όπως έχει
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων / διπλωμάτων ειδικοτήτων ΠΕ
Γεωτεχνικών του άρθρου 7 του προαναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος), πρέπει να έχει εμπειρία άνω των
είκοσι (20) ετών σε θέματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα οικολογικής
συνδεσιμότητας και θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συνόλου του έργου της
παρακολούθησης. Θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός προγράμματος
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων σε μεγάλα θηλαστικά, από την κατασκευή και λειτουργία
έργου υποδομής.
2. Υπεύθυνος πεδίου: Ο Υπεύθυνος Πεδίου θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ περιβαλλοντικής κατεύθυνσης
(ΠΕ Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 50 ΦΕΚ 39/Α/2001, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων / διπλωμάτων ειδικοτήτων ΠΕ Γεωτεχνικών του άρθρου 7 του
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προαναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος), πρέπει να έχει εμπειρία δέκα (10) έως είκοσι (20) ετών σε θέματα
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα συλλογής δεδομένων πεδίου και θα είναι
υπεύθυνος για την υλοποίηση των εργασιών πεδίου. Θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση τουλάχιστον
ενός προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων σε μεγάλα θηλαστικά, από την
κατασκευή και λειτουργία έργου υποδομής.
3. Συνεργάτης πεδίου: Ο Συνεργάτης Πεδίου θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ περιβαλλοντικής κατεύθυνσης
(ΠΕ Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 50 ΦΕΚ 39/Α/2001, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων / διπλωμάτων ειδικοτήτων ΠΕ Γεωτεχνικών του άρθρου 7 του
προαναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος), πρέπει να έχει εμπειρία έως δέκα (10) έτη σε θέματα διαχείρισης
του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα συλλογής δεδομένων πεδίου και θα είναι υπεύθυνος για την
υλοποίηση των εργασιών πεδίου. Θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός
προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων σε μεγάλα θηλαστικά, από την κατασκευή και
λειτουργία έργου υποδομής.
4. Δασολόγος: Ο Δασολόγος θα πρέπει να έχει εμπειρία δέκα (10) έως είκοσι (20) ετών σε θέματα διαχείρισης του
φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα συλλογής δεδομένων πεδίου βλάστησης και βιοτόπων ειδών
άγριας πανίδας και θα είναι υπεύθυνος καταγραφής δεδομένων βλάστησης και διαμόρφωσης προτάσεων
σχετικών με τη διαχείριση βιοτόπων.
5. Υπεύθυνος Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών: Ο Υπεύθυνος Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών θα
πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ με αποδεδειγμένη εμπειρία έως δέκα (10) έτη στην επεξεργασία και ανάλυση
δεδομένων περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα είναι υπεύθυνος επεξεργασίας χαρτογραφικών δεδομένων και
χαρτογράφησης.
6. Υπεύθυνος Ανάπτυξης Μοντέλων: Ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Μοντέλων θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ
περιβαλλοντικής κατεύθυνσης (ΠΕ Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 50 ΦΕΚ 39/Α/2001, όπως έχει
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων / διπλωμάτων ειδικοτήτων ΠΕ
Γεωτεχνικών του άρθρου 7 του προαναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος) και να έχει εμπειρία έως δέκα (10)
έτη στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων περιβαλλοντικής διαχείρισης και θα είναι υπεύθυνος επεξεργασίας
των δεδομένων και σύνθεσης των απαραίτητων χρηστικών μοντέλων του προγράμματος.
IΙI.2) Όροι που αφορούν στη σύμβαση υπηρεσιών
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Σχετικές νομοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: Ο Ν.4412/2016, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: Υποχρέωση αναφοράς των
ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της
σύμβασης.
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) Περιγραφή. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία.
Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις: Ναι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Ημερομηνία: 11.20.2020, Τοπική ώρα: 16:00.
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών. Ημερομηνία: 17.02.2020, Τοπική ώρα: 11:00. Τόπος: Διεύθυνση
και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1 και Ι.3.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Η διαδικασία της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνική.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10 μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία
παραλαβής προσφορών.
VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες. Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της
προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ποσού 7.008 € και για την υπογραφή της σύμβασης θα
απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρο 187 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4 της Σ.Υ. και το Κεφ. 9 του
τεύχους «Τεχνικό Αντικείμενο».
Προθεσμία για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά: 03.02.2019, Τοπική Ώρα: 16:00, Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1& I.3, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στην
διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις).
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών,
σε έντυπη μορφή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Πόλη Αθήνα, Ταχ. κώδικός:
18233, Χώρα: Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr, Τηλ.: +30 213 214 12 16, +30 213 214
12 27, Διεύθυνση διαδικτύου (URL): http://www.aepp-procurement.gr, Φαξ: +30 213 214 12 29.
Υποβολή προσφυγών - Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ημερομηνία(-ες) υποβολής προσφυγών: Κατά τα οριζόμενα
στο τεύχος «Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας», σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Επίσημη επωνυμία: Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης
Ρέντης, Πόλη Αθήνα, Ταχ. κώδικός: 18233, Χώρα: Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr,
Τηλ.: +30 213 214 12 16, +30 213 214 12 27, Διεύθυνση διαδικτύου (URL): http://www.aepp-procurement.gr, Φαξ: +30
213 214 12 29.
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 20.12.2019.
Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος
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