Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.09.07 09:03:39
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Β1ΥΩΚΠ-Σ1Λ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΜΕΓΑΡΑ 3-9-2021
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. : 13486

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Ο Δόμοσ Μεγαρϋων Προκηρύςςει ανοικτό διαδικαςύα επιλογόσ αναδόχου του Ν. 4412/2016 μϋςω του
Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων, με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό, για την καταςκευό του ϋργου
«ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ ΣΑ
ΜΕΓΑΡΑ, ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ
ΙΟΖΤΓΙΟΤ» 2019-2020 ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ» προώπολογιςμού 158.000,00 € με Υ.Π.Α. 24%.
1. Εκτιμώμενη ςυνολικό αξύα: χωρύσ ΥΠΑ 127.419,35 € ό 158.000,00 € με ΥΠΑ
2. Κωδικόσ Κύριου Λεξιλογίου CPV : 45212130-6 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ
ΧΤΦΑΓΨΓΙΑ
3. Σόποσ Εκτέλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικό Αττικό
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν γνώςη τησ διακόρυξησ και των τευχών δημοπρϊτηςησ ςτην
επύςημη ιςτοςελύδα του Δόμου Μεγαρϋων www.megara.gr. Πληροφορύεσ παρϋχονται από την
Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου επύ τησ οδού ηλυβρύασ & 28ησ Οκτωβρύου από την κα
Αθ. Μουρτζούκου,
τηλ. 2296082732 & 2296081034, Telefax 2296082618, E-mail :
tydmmegaron@gmail.com.
5. Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ με ηλεκτρονικό τρόπο μϋςω τησ πλατφόρμασ του Εθνικού
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) ςτη διαδικτυακό πύλη
www.promitheus.gov.gr του ςυςτόματοσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 με
Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορύζεται : η 30-09-2021,
ημέρα Πέμπτη , Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10.00 π.μ. και
6. Ημερομηνία ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορύζεται : η 07-10-2021 ημϋρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
7. Σο ςύςτημα υποβολόσ τησ προςφορϊσ εύναι με επύ μϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό για
κϊθε ομϊδα τιμών εργαςιών του προώπολογιςμού τησ μελϋτησ. Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ
ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ
(χαμηλότερη προςφορϊ)
8. Η ςυνολική Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι πέντε (05) ΜΗΝΕ από την ημϋρα υπογραφόσ
τησ ςύμβαςησ.
9. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται
Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΙΝΟ ΚΑΙ Η/Μ και που εύναι
εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ
δημοςύων ςυμβϊςεων.
Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ να περιλαμβϊνουν ςτην
βαςικό ςτελϋχωςη για τα ΟΔΟΠΟΙΙΑ : Α1 & ΑΝΩ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Α1 & ΑΝΩ, ΠΡΑΙΝΟ : Α1 &
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ΑΝΩ, Η/Μ : Α1 & ΑΝΩ .
Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ
φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ
ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των δύο χιλιϊδων πεντακοςύων ςαρϊντα οκτώ ευρώ και
τριϊντα εννϋα λεπτών 2.548,39 € ευρώ και θα ϋχει χρόνο ιςχύοσ μεγαλύτερο των ΔΩΔΕΚΑ (12)
μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών
(ϊρθρο 15.3 τησ Διακόρυξησ).
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ
Ν.Π.Δ.Δ. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΨΝ με το ποςό των 158.000,00 € με ΥΠΑ 24%.
Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου Μεγαρϋων.
Γύνεται δεκτό ΜΟΝΟ η ηλεκτρονικό υποβολό προςφορών.
ΚΑΕ : 30.7322.0055
ΑΑΤ 302
απόφαςη με αρ. πρωτ. 10780/2021 ΑΝΑΛΗΧΗ ΠΟΛΤΕΣΟΤ ΤΠΟΦΡΕΨΗ (ΑΔΑ:
Ω8Θ5ΩΚΠ-7Ν9).
ΑΔΑΜ Πρωτογενϋσ :
21REQ008887479 2021-07-08
ΑΔΑΜ Εγκεκριμϋνο :
21REQ008907504 2021-07-13
Διαδικαςύεσ Προςφυγόσ: ύμφωνα με το ϊρθρο 4.3 (Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό
δικαςτικό προςταςύα) τησ Διακόρυξησ.

Ο Δόμαρχοσ Μεγαρϋων
Γρηγόριοσ Ι. ταμούλησ
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