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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ Δ/Η ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Πεπίληψη Διακήπςξηρ Δημοππασίαρ 

ΜΕΓΑΡΑ 6-12-2017 

απιθ. ππωτ.:  22269 

Ο Δήκνο Μεγαξέσλ πξνθεξχζζεη Πξνθεξχζζεη αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ ηνπ Ν. 4412/2016 κέζσ ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΥΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ» 
πξνυπνινγηζκνχ 1.068.000,00 € κε Φ.Π.Α. 24%. Η επηθνηλσλία Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο Δήκνπ Μεγαξέσλ www.megara.gr. Επίσημη Επωνςμία: Δήκνο Μεγαξέσλ / Δ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ / Σκήκα 

Μειεηψλ - Έξγσλ Σαρπδξνκηθή Δηεχζπλζε: Γ.Μαπξνπθάθε - Υξ.Μσξαΐηνπ, TK 19100, Μέγαξα Αηηηθήο, Ειιάδα, Κσδηθφο NUTS: EL306: Δπηηθή Αηηηθή 

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: tydmmegaron@gmail.com , Δ/λζε ζην δηαδίθηπν: www.megara.gr Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Πέηξνο Μήιεζεο Σειέθσλν :. 
22960 81034 Φαμ: 22960 82618 

Σχπνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο & Δξαζηεξηφηεηα πνπ απηή αζθεί:Αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο / Γεληθέο ∆εµφζηεο Τπεξεζίεο 

Κσδηθφο Κχξηνπ Λεμηινγίνπ CPV:  45 332300 -6 «Εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ», Σίηινο έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΥΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ». Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε θαηαζθεπήο 
ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ (δηαθιαδψζεσλ) απνρέηεπζεο ζηελ επέθηαζε ζρεδίνπ πφιεσο Μεγάξσλ. Σν ηκήκα ηνπ αγσγνχ πνπ θαηαζθεπάδεηαη εμσηεξηθά 

ηνπ αθηλήηνπ, θαηά πιάηνο ηνπ δξφκνπ απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη ηελ ζέζε ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ, γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ αθηλήηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν αγσγφ απνρέηεπζεο. Εκτιμώμενη σςνολική αξία: ρσξίο ΦΠΑ 861.290,32 € ή 1.068.000,00 Επξψ 

κε ΦΠΑ Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλαιχεηαη ζε: 1)Δαπάλε Εξγαζηψλ  483.401,80 €, 2) Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.012,32 €, 3)Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Ε.+Ο.Ε.), πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.85.562,12 €, 4)ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ 5.314,08 €, 5)ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΕΤΝΕ 200.000,00 €, & 

6)Φ.Π.Α 24% 206.709,68 € 

Απαγνξεχνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Δηάξθεηα χκβαζεο: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..). Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη : 28/12/2017, εκέξα Πέκπηε Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
νξίδεηαη ε 10.00 π.κ.. Ηκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη : 4/1/2018 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10.00 π.κ.. 

Δικαίωμα σςμμετοσήρ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ κατηγοπία ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  1η τάξηρ θαη 

άλσ ηνπ Μ.Ε.Ε.Π  iθαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 

5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 

ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016. 
Δελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγω ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε πεξίπηωζε πνπ ε έλωζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλωζε (πρ θνηλνπξαμία). Εγγύεζε ζπκκεηνρήο: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγωληζκό απαηηείηαη ε 

θαηάζεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 

17.225,81 επξώ (δεθαεπηά ρηιηάδωλ δηαθνζίωλ είθνζη πέληε επξώ θαη νγδόληα ελόο ιεπηώλ). Σηελ πεξίπηωζε έλωζεο νηθνλνκηθώλ θνξέωλ, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ όξν όηη 

ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όιωλ ηωλ νηθνλνκηθώλ θνξέωλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλωζε, κε ηζρύ κέρξη ήηνη       κέρξη 28-7-2018 (άξζξν 15.3 ηεο Δηαθήξπμεο). Δηαδηθαζία 

Αλάζεζεο: Αλνηθηή 

Η χκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο χκβαζεο: είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή) – άξζξν 95 λ.4412/2016. Φάθεινη πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ. Εληφο ηξηψλ 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Υξφλνο 
ηζρχνο πξνζθνξψλ: Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, γηα 

δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξφζσπα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη ζηελ απνζθξάγηζε: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ. 

Γιψζζα Δηαδηθαζίαο: Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 

ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

Γίλεηαη δεθηή ΜΟΝΟ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ. Υξεκαηνδφηεζε: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ κε Κ.Α 

25.7312.0014. Δηαδηθαζίεο Πξνζθπγήο: Έλζηαζε θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 5 εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Επηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα θαη 

επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  Άιιεο πιεξνθνξίεο : Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε 

ηελ αξηζκ. 154/2017 Απφθαζε Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί Έγθξηζεο κειέηεο (ΑΔΑ: 6ΦΖΟΩΚΠ-ΝΚΠ). Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ 

ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ. Η παξνχζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο επέρεη ζέζε κφλνλ αλαθνίλσζεο θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ αλαιπηηθή 

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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