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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
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. Μεντίζη, Τηλέφωνα: 2310-470448, 2310-470356, 2310-470200 Φαξ: 2310475936, 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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).
Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Τίτλος – Σύντομη Περιγραφή: «Εκπόνηση αναλύσεων τρισδιάστατης προσομοίωσης σεναρίων φωτιάς σε
σήραγγες της Εγνατίας Οδού» - Κωδικός Αναφοράς 5908
Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 57.423,60€
Τόπος εκτέλεσης: Θεσσαλονίκη
Κριτήρια ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Διάρκεια της σύμβασης: 12 μήνες
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι.
IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη τους αθροιστικά (σε περίπτωση σύμπραξης/ ένωσης οικονομικών φορέων θα
πρέπει να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική ικανότητα:
α) να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα προσομοίωσης φωτιάς σε κλειστούς χώρους καθώς και προσομοίωσης
συμπεριφοράς πλήθους, με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών,
β) να έχουν εκπονήσει κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη τουλάχιστον μία (1) ανάλυση τρισδιάστατης προσομοίωσης
σεναρίων φωτιάς σε σήραγγα με λογισμικό τρισδιάστατης (3D) υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) «FDS»
(Fire Dynamic Simulation).
Πληροφορίες, διατυπώσεις και δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να κριθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια
επιλογής αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού».
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 01.02.2021, Τοπική ώρα
11:00. Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.1.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (6) μήνες.
VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συμπληρωματικές Πληροφορίες: 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
Συνοπτικού Διαγωνισμού».
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 26.01.2021 και ώρα 16.00.
Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμό εξόδων της “Εγνατία Οδός ΑΕ.”
(Απόφαση ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω17Π46Ψ8ΟΝ-ΦΕΚ).
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.1 του τεύχους «Διακήρυξη Συνοπτικού
Διαγωνισμού».
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 11.01.2021
Για την Εγνατία Οδός ΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος
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