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ΠΡ Ο Κ Η Ρ ΥΞ Η ΣΥΝΟ Π ΤΙ ΚΟ Υ Δ Ι ΑΓΩ Ν ΙΣ Μ Ο Υ
ΕΚ ΠΟ ΝΗ ΣΗΣ Μ ΕΛ Ε Τ ΗΣ

I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ.
57001, Πόλη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Σημεία επαφής: 1) Διεύθυνση Συμβάσεων 2) Κεντρικό
Πρωτόκολλο, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ. Θάνου, Τηλέφωνα: 2310-470448, 2310-470374,
2310-470200 Φαξ: 2310-475936, Προσφορές αποστέλλονται: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 2, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση
(URL): Διαδικτυακή πύλη http://www.egnatia.eu της Εγνατία Οδός ΑΕ (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις).
Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τίτλος και σύντομη περιγραφή: «Εκπόνηση μελέτης αναδάσωσης και μελέτης φυτοτεχνικής
διαμόρφωσης χώρων και έργων πρασίνου για το τμήμα "Εχίνος - Μελίβοια" από Χ.Θ.5+712,30 έως Χ.Θ. 7+947,68 και
για το τμήμα "Μελίβοια - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα" από Χ.Θ.0+000 έως Χ.Θ.8+646 - Κωδ. Αναφοράς 5890».
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 25.084,55 Ευρώ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα
με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού».
Διάρκεια της σύμβασης: δύο (2) μήνες.
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 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 τεύχους
«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού» (κατηγορία μελέτης 24 – δασικές μελέτες, κατηγορία μελέτης 25 – μελέτες
φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου και κατηγορία μελέτης 7 - ειδικές
αρχιτεκτονικές μελέτες – μελέτες/διαμόρφωση/ανάπλαση εξωτερικών χώρων). 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 Ν. 4412/2016.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παράγραφο 22.2.1 του τεύχους “Διακήρυξης Συνοπτικού
Διαγωνισμού”.
-Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 19.1 του τεύχους «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού»,
για να μην αποκλειστεί από τη Διαδικασία, πρέπει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα ως εξής:
α) Να έχουν εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον τα παρακάτω είδη μελετών, εγκεκριμένα από τις
αρμόδιες υπηρεσίες:
- μία (1) οριστική μελέτη έργων Πρασίνου και
- μία (1) μελέτη αναδάσωσης και
- μία (1)μελέτη ανάπλαση, και
β) να διαθέτει ελάχιστο προσωπικό στην «ομάδα μελέτης» (αθροιστικά):
i. έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην κατηγορία 25 (μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου και έργων πρασίνου) και
ii. έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας σε έργα κατηγορίας 24 (δασικές μελέτες) και
iii. έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας σε έργα κατηγορίας 7 (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες μελέτες/διαμόρφωση/ανάπλαση εξωτερικών χώρων).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παράγραφο 22.2.2 του τεύχους “Διακήρυξης Συνοπτικού
Διαγωνισμού”.
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:
Ημερομηνία: 23.12.2020, Τοπική ώρα: 11:00, Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.1.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10 μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία
παραλαβής προσφορών.
VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν
την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού» που
διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
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.
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση με αρ. πρωτ. Ε01/0695/14.10.2020 (κωδ. Εγγρ. 20101402
και ΑΔΑ Ω10Ζ46Ψ8ΟΝ-ΔΜ7) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό
έτος 2020. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρο 187 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4 της Σ.Υ. και το
Κεφ. 4 του τεύχους «Τεχνικό Αντικείμενο».
Προθεσμία για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά: 16.12.2020, Τοπική Ώρα: 16:00, Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού».
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις).
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 07.12.2020.
Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος
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