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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215968-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λάρισα: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
2019/S 090-215968

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου
Λάρισα
Τ.Θ. 1287
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννα Ζαχάρη
Τηλέφωνο:  +30 2413511206
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: techerg@thessaly.gov.gr 
Φαξ:  +30 2413511222
Κωδικός NUTS: EL612
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.thessaly.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.thessaly.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου
Λάρισα
411 10
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννα Ζαχάρη
Τηλέφωνο:  +30 2413511206
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: techerg@thessaly.gov.gr 
Φαξ:  +30 2413511222
Κωδικός NUTS: EL612
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=90
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

mailto:techerg@thessaly.gov.gr
http://www.thessaly.gov.gr
http://www.thessaly.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
mailto:techerg@thessaly.gov.gr
http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=90
www.promitheus.gov.gr
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I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Μελέτη βελτίωσης Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τμήμα από Α/Κ Βιοκαρπέτ έως Α/Κ Νίκαιας».
Αριθμός αναφοράς: Φ.3.1.1/132

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η προς ανάθεση μελέτη αφορά στην συμπλήρωση - προσαρμογή - επικαιροποίηση τής μελέτης τής Π.Ε.Ο.
Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο οδικό τμήμα από Ανισόπεδο Κόμβο Βιοκαρπέτ έως Ανισόπεδο Κόμβο Νίκαιας
(αρχική μελέτη: βελτίωση υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Λάρισας). Αναλυτικότερα,
περιλαμβάνεται η επικαιροποίηση τής μελέτης οδοποιίας τής αρτηρίας και των παραπλεύρων οδών, η
συγκοινωνιακή μελέτη βελτίωσης των υφιστάμενων κόμβων:
1) Α/Κ Νίκαιας (θέση ΙΚΕΑ) και
2) Α/Κ Τρικάλων (Βιοκαρπέτ)
και τέλος, η μελέτη 1 ισόπεδου κόμβου. Περιλαμβάνεται, επίσης, η εκπόνηση των απαραίτητων
υποστηρικτικών μελετών και συγκεκριμένα: τοπογραφική μελέτη και μελέτη κτηματολογίου, υδραυλική μελέτη,
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και μελέτη σήμανσης - ασφάλισης της οδού, Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ..

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 261 855.16 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Λαρισαίων και Κιλελέρ - Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 261 992,92 EUR (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1) 43 292,52 EUR, για μελέτη κατηγορίας 16·
2) 124 774,47 EUR, για μελέτη κατηγορίας 10·
3) 33 299,94 EUR, για μελέτη κατηγορίας 13·
4) 23 125,26 EUR, για μελέτη κατηγορίας 9·
5) 3 207,95 EUR, για Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ..
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Και 34 155,02 EUR, για απρόβλεπτες δαπάνες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 261 855.16 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα μελετητών ή γραφείων μελετών, στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου
12.1) της παρούσας. 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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
α) απαιτήσεις στελέχωσης:
Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία μελέτης, πρέπει να διαθέτει την παρακάτω ελάχιστη στελέχωση:
— για την κατηγορία μελέτης 10, απαιτούνται: τουλάχιστον 1 μελετητής 12ετούς εμπειρίας,
— για την κατηγορία μελέτης 13, απαιτούνται: τουλάχιστον 1 μελετητής 4ετούς εμπειρίας,
— για την κατηγορία μελέτης 16, απαιτείται: τουλάχιστον 1 μελετητής 4ετούς εμπειρίας,
— για την κατηγορία μελέτης 9, απαιτείται: τουλάχιστον 1 μελετητής 8ετούς εμπειρίας.
Σε περίπτωση ένωσης, ανά κατηγορία μελέτης, κάθε απαίτηση ανά κατηγορία μελέτης πρέπει να ικανοποιείται
από 1 τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
α) για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ:
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— είτε από το πτυχίο μελετητή ή εταιρείας μελετών, το οποίο αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει
και συγκεκριμένα:
Από πτυχίο Γ΄τάξης και άνω, στην κατηγορία μελέτης 10
Από πτυχίο Α΄τάξης και άνω, στην κατηγορία μελέτης 16
Από πτυχίο Α΄τάξης και άνω, στην κατηγορία μελέτης 13
Από πτυχίο Β΄τάξης και άνω, στην κατηγορία μελέτης 09
— είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 19.3.α) δεν καλύπτονται από το πτυχίο, με την υποβολή,
κατ΄ ελάχιστον, των στοιχείων (β) και (στ) του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016,
συνοδευόμενα με τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185 Α΄)·
β) οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην
παράγραφο 22.2.6) του παρόντος άρθρου·
γ) οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά 1 ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα, που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.
4412/2016.
ii) Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(β):
Με την υποβολή, κατ΄ ελάχιστον, του στοιχείου (α.ii) του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος
Α του ν. 4412/2016, ήτοι κατάλογο μελετών, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 12ετία, συνοδευόμενο από
εγκριτικές αποφάσεις ή από σχετικές βεβαιώσεις τής αρμόδιας, για την έγκριση τής μελέτης, Υπηρεσίας ή από
την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του κυρίου του έργου.
Η χρονική διάρκεια της τελευταίας 12ετίας θα μετράται από την έγκριση τής μελέτης ή την έγκριση / παραλαβή
των υπηρεσιών συμβούλου.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) 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

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/06/2019
Τοπική ώρα: 14:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/06/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου, Λάρισα.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η διαδικασία είναι ανοικτή και μπορεί να παρευρίσκεται κάθε ενδιαφερόμενος.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά,
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την
έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·
β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν.
4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. και
την ακύρωσή της, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της
αίτησης αναστολής και.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου
Λάρισα
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ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2413511210
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: techerg@thessaly.gov.gr 
Φαξ:  +30 2413511222
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://thessaly.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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