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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΧΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΣΙΜΗ
Ο Διμοσ Μεγαρζων Προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου του Ν. 4412/2016 μζςω του
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, για τθν επιλογι αναδόχου για τθν
εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ: «ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ».
1.

Εκτιμϊμενθσ αξίασ 508.136,29 € (πλζον Φ.Π.Α. 24%) ι 630.089,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
 436.385,83 € για ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ κατθγορίασ 13

5.471,81 € για ΑΤ-ΦΑΤ κατθγορίασ 13
 66.278,65 € για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ

121.952,71 € για ΦΠΑ 24%

2.
3.
4.

CPV : 71322200-3 Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ αγωγϊν
Σόποσ Εκτζλεςθσ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Μεγαρζων www.megara.gr. Πλθροφορίεσ παρζχονται από τθν
Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου επί τθσ οδοφ θλυβρίασ& 28θσ Οκτωβρίου από τθν
κα.Αικατερίνθ Μουρελάτου, τθλ. 2296081034, 2296081042Telefax 2296082618, E-mail:
tydmmegaron@gmail.com
5. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr
6. Ωσ θμερομθνία και ώρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ορίηεται θ 30-6-2020, θμζρα
Σρίτθ και ώρα 10:00
7. Ωσ θμερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται θ 3-7-2020 θμζρα
Πζμπτθ και ώρα 10:00
8. Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτι
9. Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ
10. Διάρκεια φμβαςθσ: Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ αντικειμζνου ορίηεται ςε δώδεκα
(12) μινεσ
11. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1 τθσ Διακιρυξθσ (κατθγορία
μελζτθσ κατθγορίασ 13)
12. Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Προσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ :
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14.
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(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν Πτυχίο Μελετθτι ι Γραφείων
Μελετϊν για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, ωσ εξισ:

ςτθν κατθγορία μελζτθσ 13, πτυχίο τάξεωσ Δ’ και άνω.
φμφωνα με το άρκρο 22.2.3 και τθσ παραγράφου 19.3 τθσ διακιρυξθσ, όςον αφορά τθν Σεχνικι και
Επαγγελματικι Ικανότθτα, κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει:
Για τθν κατθγορία μελζτθσ 13: τουλάχιςτον ζνα (1) μελετθτι 12ετοφσ εμπειρίασ και ζναν (1) μελετθτι
8ετοφσ εμπειρίασ και δφο (2) μελετθτζσ 4ετοφσ εμπειρίασ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
φμφωνα με το άρκρο 22.2.2 και τθσ παραγράφου 19.2 τθσ διακιρυξθσ, όςον αφορά τθν οικονομικι
και χρθματοοικονομικι επάρκεια, κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθν
τελευταία τριετία, ιτοι τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ (2016, 2017, 2018) τουλάχιςτον ίςο με τθν αξία του
προεκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ ςφμβαςθσ (πλθν απροβλζπτων και ΦΠΑ), δθλ. 441.857,64 €.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 10.162,73ευρώ
και κα ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο των δεκαπζντε (15) μθνώνκαι 30 θμερών από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν (άρκρο 13.6 & 15.1.τθσ Διακιρυξθσ).
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον
διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα δεκαπζντε (15) μθνών, από
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ςφμφωνα με το άρκρο 13 τθσ
Διακιρυξθσ.
Χρθματοδότθςθ:
Η διάκεςθ τθσ χρθματοδότθςθσ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία εκτζλεςθσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ του Π.Δ.Ε. και του Δθμοςίου Λογιςτικοφ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εγκεκριμζνθ
ετιςια πίςτωςθ του ζργου, τθν χρθματοδότθςθ τθσ ΑΜΠ 085 και τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου.
2019ΜΠ08500001 τθσ ΑΜΠ 085
ΚΑΕ : 63.7412.0004
οι πιςτϊςεισ του ζργου ανά ζτοσ κατανζμονται ωσ εξισ:
Ζτοσ 2020
630.089,00 €
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων.
Γίνεται δεκτι ΜΟΝΟ θ θλεκτρονικι υποβολι προςφορών.
ΑΔΑΜ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ:
20REQ006749081 2020-05-22
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΤ : 20REQ006783292 2020-05-28
Διαδικαςίεσ Προςφυγισ: φμφωνα με το άρκρο 6 (Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ/ Προςωρινι δικαςτικι
προςταςία) τθσ Διακιρυξθσ.

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων

Γρθγόριοσ Ι. ταμοφλθσ
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