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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΓΑΡΑ 18-3- 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 5893

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Μεγαρέων Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 138.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
1.
Εκτιμώμενη συνολική αξία: χωρίς ΦΠΑ 111.290,32 Ευρώ ή 138.000,00 € Ευρώ με ΦΠΑ και αναλύεται
σε:
 Δαπάνη Εργασιών
80.600,71
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
14.508,13
 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
14.266,33
που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
 Σύνολο Απολογιστικών
1.915,16
 Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση
στις τιμές ποσού
0,00
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα
με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016
0,00
(εφόσον προβλέπεται).
 ΦΠΑ 24%
26.709,68

2.

Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV :
(CPV: 45212130-6 «Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας»)

3.

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL306: Δυτική Αττική

4.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων www.megara.gr. Πληροφορίες παρέχονται από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί της οδού Σηλυβρίας & 28ης Οκτωβρίου από την κα
Αναστασία Ρεΐση,
τηλ. 2296082732 & 2296081034, Telefax 2296082618, E-mail :
tydmmegaron@gmail.com.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με :
 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 3-5-2019 , ημέρα Παρασκευή ,
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και
 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 9-5-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.00 π.μ.

5.
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6.

7.
8.

Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε
ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά)
Η συνολική Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ΣΕ
ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση
Προσαρτήματος
I
της
ως
άνω
Συμφωνίας,
καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. (άρθρο 22.Β – 22.Δ Διακήρυξης)
i.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις ειδικές
τάξεις Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο τη
στελέχωσή τους από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ, χωρίς την εφαρμογή του τύπου
κατάταξης.
ii.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς τους να περιλαμβάνουν
στην βασική στελέχωση
1.

για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό
ΜΕΚ Α΄ βαθμίδας

2.

για τα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΈΡΓΑ τουλάχιστον έναν
(1) τεχνικό ΜΕΚ Α΄ βαθμίδας.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (2.225,81 €) ευρώ
και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 15.3 της Διακήρυξης).
Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Μεγαρέων με το ποσόν των 138.000,00€ με
ΦΠΑ 24%.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων.
Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
ΚΑΕ : 30.7322.0048
ΑΔΑΜ Πρωτογενές :
19REQ004496987 2019-02-21
ΑΔΑΜ Εγκεκριμένο :
19REQ004515940 2019-02-25
Διαδικασίες Προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 (Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική
προστασία) της Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
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