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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69509-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Τεχνικές μελέτες
2021/S 028-069509

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Ταχ. κωδικός: 542 10
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ειρήνη Γανίτη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: E.Ganiti@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331144
Φαξ:  +30 2313331115
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pkm.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Μεταφορές

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μελέτες αναβάθμισης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας, ασφάλισης οδικών έργων, οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση εθνικού οδικού δικτύου Π.Κ.Μ..

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71335000 Τεχνικές μελέτες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση τής λειτουργίας πέντε (5) οδικών αξόνων του 
εθνικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 
- Μουδανιών, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου - Αρναίας, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - 
Καβάλας, Παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς), με στόχο την αύξηση τής οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση τής 
λειτουργικότητας αυτών.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 522 117.20 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η σύμβαση αφορά στους οδικούς άξονες:
— Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών,
— Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας,
— Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου - Αρναίας,
— Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας,
— Παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση τής λειτουργίας πέντε (5) οδικών αξόνων του 
εθνικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 
- Μουδανιών, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου - Αρναίας, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - 
Καβάλας, Παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς), με στόχο την αύξηση τής οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση τής 
λειτουργικότητας αυτών.
Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει:
α) απογραφές σε οδικά τμήματα και κόμβους, σε όλο το μήκος των υπό μελέτη οδών·
β) επεξεργασία στοιχείων, καταγραφή προβλημάτων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης·
γ) έλεγχο προϋποθέσεων για την αναγκαιότητα εγκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών·
δ) συμπλήρωση, επικαιροποίηση, τροποποίηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης·
ε) μελέτη - κυκλοφοριακή θεώρηση για αποκλεισμό παράνομων προσβάσεων: έλεγχος και υπόδειξη των 
δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των παρόδιων χρήσεων, σε περίπτωση αποκλεισμού των αυθαίρετων συνδέσεων 
με την αρτηρία·
στ) μελέτη τοποθέτησης συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (στηθαίων ασφαλείας): αντικατάσταση 
υφιστάμενων και συμπλήρωση, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΝ 1317·
ζ) έλεγχος προϋποθέσεων για την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών και μελέτη εγκατάστασης φωτεινής 
σηματοδότησης, στις περιπτώσεις που προκύψει αναγκαιότητα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική προσφορά [Κ1: τεχνική έκθεση (30 %), Κ2: μεθοδολογία (25 %), Κ3: 
χρονοδιάγραμμα (20 %), Κ4: οργάνωση (25 %)] / Στάθμιση: 85 %
Τιμή - Στάθμιση: 15 %

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 522 117.20 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

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.2.13) 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
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
— για την κατηγορία μελέτης 10: τουλάχιστον δύο (2) μελετητές 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του 
διπλώματος και 1 μελετητής 8ετούς εμπειρίας από την κτήση πτυχίου, και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας από 
την κτήση πτυχίου· θα υπάρχει στην ομάδα και πιστοποιημένος ελεγκτής οδικής ασφάλειας (ο οποίος μπορεί να 
είναι και ένα από τα μέλη της ομάδας, αν διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση),
— για την κατηγορία μελέτης 9: τουλάχιστον 1 μελετητής 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,
— για την κατηγορία μελέτης 8: τουλάχιστον 1 μελετητής 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

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
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IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/03/2021
Τοπική ώρα: 15:00

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: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/03/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Στρωμνίτσης 53
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή διαγωνισμού, όπως θα οριστεί στη συνέχεια μέσω της κλήρωσης από το ΜΗ.Μ.Ε.Δ..

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp@aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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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 τής 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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 542 10
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331144
Φαξ:  +30 2313331115

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/02/2021
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