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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 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. A.
Αθανασιάδου, Τηλέφωνα: 2310-470501, 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): Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
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
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1), ΙΙ.2.1),II.2.2), ΙΙ.2.4) Τίτλος – Σύντομη Περιγραφή: «Υπηρεσίες συμβούλου χωροταξίας-πολεοδομίας
& περιφερειακής ανάπτυξης για την παρακολούθηση δεικτών και την ανάλυση-αξιολόγηση των
χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού» - Κωδικός Αναφοράς 5622 CPV : 71351700-0 Υπηρεσίες
επιστημονικών ερευνών
II.1.3) Είδος σύμβασης: Γενικές Υπηρεσίες
II.1.5), ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 125.000 Ευρώ
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Όχι
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: EL 522 – Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,
IΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο Τιμή Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή)
ΙΙ.2.7) Διάρκεια της σύμβασης : 44 μήνες
II.2.10) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
II.2.11) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
II.2.13) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Κωδ. ΣΑ Ε2711.
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου
2.2.4 της Διακήρυξης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α)κράτος-μέλος της Ένωσης, β)κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα,
είτε ως μέλος Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση
των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης θα αφορούν στο σύνολο της σύμβασης.
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ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, κάθε οικονομικός φορέας ή τα μέλη του αθροιστικά (σε περίπτωση
σύμπραξης/ ένωσης οικονομικών φορέων) απαιτείται:
α) κατά τη περίοδο 2007-2017 να έχει εκπονήσει τουλάχιστον ένα παρόμοιο έργο, με αντικείμενο δηλαδή την
χωροταξική ανάλυση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων έργων ή/και πολιτικών μεταφορικών –
συγκοινωνιακών υποδομών και
β) να διαθέτει κατ’ ελάχιστο, στο προσωπικό της ομάδας παροχής υπηρεσιών:
Πτυχιούχο επιστήμονα ΑΕΙ, τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας, με α) αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση στη
χωροταξία – πολεοδομία & περιφερειακή ανάπτυξη και με β) γνώση/ εμπειρία στην χωρική ανάλυση δεικτών με τη
χρήση GIS, που να αποδεικνύονται με τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή με τη σχετική εργασιακή/ επαγγελματική
εμπειρία την τελευταία δεκαετία (2007-2017) στο πλαίσιο τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης έργου ή εκπόνησης
έρευνας/ μελέτης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Αντικείμενο Προμήθειας». Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι
απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής
Διαδικασίας».
Τα κριτήρια επιλογής Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
IV.2.2) Προθεσμία λήξης παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 16/10/2018, Τοπική ώρα 14:00.
IV.2.4) Γλώσσα (-ες) στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 23/10/2018, Τοπική ώρα 11:00, Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.3. 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.
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες:
b) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ύψους 2.500 € και ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα
(30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών.
Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας».
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 08/10/2018 και ώρα 14.00.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υπο-έργο Νο 1 της Πράξης: «Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού» η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ)» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής"» με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ.7592-27.06.2017, ΑΔΑ:6Σ7Ο465ΧΙ8-228, της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΠΤΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5007262. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3.8 του τεύχους «Διακήρυξη ανοικτής
διαδικασίας».
c) Η Εγνατία Οδός ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της σύμβασης να τροποποιήσει την ποσότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή
άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τον λόγο αυτό πέραν της αμοιβής που αντιστοιχεί στην επιπλέον ποσότητα των
υπηρεσιών που θα παράσχει.
d) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και η
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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.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΕΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr)
VΙ.4.3) Υποβολή προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
VI.5) Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης : 12.09.2018
Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.
Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
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