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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΜΕΓΑΡΑ 3 / 9 / 2021
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. : 13484 /2021

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ
(Ε..Η.ΔΗ..)
Ο Διμοσ Ξεγαρζων Προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου του Ο. 4412/2016
μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, για τθν καταςκευι του
ζργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ 28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

ΣΑ ΜΕΓΑΡΑ, ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: «ΔΡΑΕΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ» 2019-2020 ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ»
1.

Προχπολογιςμοφ: 551.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Επωνυμία και Διευθφνςεισ:
Επίςημη Επωνυμία: Διμοσ Ξεγαρζων / Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν / Σμιμα Ξελετϊν - Ζργων
Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ: υλθμβρίασ & 28θσ Οκτωβρίου, TK 19100, Ξζγαρα Αττικισ, Ελλάδα,
Μωδικόσ NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο: tydmmegaron@gmail.com
Δ/νςθ ςτο διαδίκτυο: www.megara.gr
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Π. Ξιλεςθσ, Ξουρτηοφκου Ακαναςία
Σθλζφωνο :. 22960 81042
Φαξ: 22960 81034

2.

Επικοινωνία:
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ Διμου Ξεγαρζων
www.megara.gr.

3.

Σφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί:
Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ

4.

Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου
CPV: 45212130-6 ΜΑΣΑΜΕΤΑΣΙΜΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΠΑΡΜΑ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ

5.

Σίτλοσ ζργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ 28ησ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΣΑ

ΜΕΓΑΡΑ, ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: «ΔΡΑΕΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ» 2019-2020 ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ»
6.

φντομη Περιγραφή:
τθν παροφςα τεχνικι μελζτθ μελετϊνται:
Μοινόχρθςτοι χϊροι ςτθν επζκταςθ ςχεδίου πόλεωσ Ξεγάρων.
Οι κοινόχρθςτοι χϊροι που μελετικθκαν (ΜΧ507,ΜΧ108,ΜΧ514,ΜΧ109,ΜΧ735,ΜΧ737,ΜΧ511 και
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ΜΧ512), ςυγκεντρϊνονται εκατζρωκεν ενόσ από τουσ κεντρικότερουσ άξονεσ τθσ πόλθσ (οδόσ
28θσ Οκτωβρίου). Ο άξονασ αυτόσ κατευκφνει τουσ πολίτεσ και τουσ επιςκζπτεσ από το κζντρο
τθσ πόλθσ προσ τθ παραλία Ξεγάρων (Βαρζα), και τθν Πάχθ, όπου ςυγκεντρϊνονται λειτουργίεσ
αναψυχισ και άκλθςθσ και ταυτόχρονα αποτελοφν τουριςτικό πόλο ζλξθσ κατά τουσ κερινοφσ
μινεσ. Θ ςθμαςία τθσ αναβάκμιςθσ του άξονα που οδθγεί ςτα παραπάνω δεν ζγκειται μόνο ςε
αιςκθτικά κριτιρια. τοχεφει ςτθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ και τθν
κινθτοποίθςθ των κατοίκων τθσ πόλθσ να χρθςιμοποιοφν και να οικειοποιοφνται κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ.
Οι παραπάνω εργαςίεσ αναφζρονται ςτο Σιμολόγιο Ξελζτθσ και περιλαμβάνουν:
1. Εργαςίεσ Οδοποιίασ: όλεσ οι προεργαςίεσ και εργαςίεσ των διαμορφϊςεων (εκςκαφζσ,
επιχϊςεισ, ςκυροδετιςεισ, διαμορφϊςεισ κραςπζδων κλπ)
2. Οικοδομικζσ εργαςίεσ: επιςτρϊςεισ δαπζδων, λικοδομζσ, επιςτρϊςεισ, επενδφςεισ και
χρωματιςμοί, οι προβλεπόμενεσ από τθ μελζτθ εγκαταςτάςεισ του αςτικοφ εξοπλιςμοφ και των
ειδικϊν καταςκευϊν.
3. Εργαςίεσ Πραςίνου: χωματουργικζσ εργαςίεσ εγκαταςτάςεισ πραςίνου, εργαςίεσ φδρευςθσ
κλπ.
4. Θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ : εργαςίεσ θλεκτροφωτιςμοφ.
7.

Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία: χωρίσ ΦΠΑ 444.354,84 € Ευρϊ ι 551.000,00 € Ευρϊ με ΦΠΑ
Δαπάνθ Εργαςιϊν
327.072,67€
Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
58.873,08€
Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) ,
57.891,86€
Απολογιςτικά χωρίσ Ε.Ο.& Γ.Ε.
438,32€
Ε.Ο.& Γ.Ε. 18% Απολογιςτικϊν
78,90 €
ΑΠΟΝΟΓΙΣΙΜΑ ΤΟΟΝΟ
517,22 €
Φ.Π.Α 24%
106.645,16 €

8.

Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ

9.

Διάρκεια φμβαςησ: Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι ΟΚΣΩ (8) ΜΗΝΕ από τθν θμζρα
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ

10.

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..). Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του
ςυςτιματοσ με:
 Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορίηεται : 7 /10/2021,
ημζρα Πζμπτθ Ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 10:00 π.μ.
 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορίηεται : 14/10/2021
ημζρα Πζμπτη και ϊρα 10:00 π.μ.

11.

Θ ςφμβαςθ δεν αφορά από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από
κεντρικι αρχι αγορϊν

12.

Είδοσ φμβαςησ: ΕΡΓΑ

13.
14.

Σόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι
Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο και επίςθσ δεν
προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ :
φμφωνα με το άρθρο 21 τθσ Διακιρυξθσ :
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία/εσ ζργου: ςτην κατηγορία ζργων Οικοδομικών, Οδοποιίασ,

15.
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Πραςίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε :
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και
των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι
τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ
κοινοπραξία).
16.

Δικαιολογητικά απόδειξησ καταλληλότητασ για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ
δραςτηριότητασ του άρθρου 22.Β
φμφωνα με το άρθρο 23.4.α τησ Διακήρυξησ Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν
βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Ξ.Ε.ΕΠ μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου ιςχφοσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 65 του π.δ. 71/2019, και από τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του τελευταίου βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
Σμιμα Ι του Ξθτρϊου Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΞΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ι βεβαίωςθ
εγγραφισ ςτα Ξθτρϊα Περιφερειακϊν Ενοτιτων, ανά περίπτωςθ, ςτθν/ςτισ κατθγορία/εσ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ :
Α1 & ΑΝΩ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Α2 & ΑΝΩ
ΠΡΑΙΝΟ :
Α1 & ΑΝΩ
Η/Μ :
Α1 & ΑΝΩ
17.

Λόγοι αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 73 του Ο.4412/16 και το άρκρο 22.Α τθσ διακιρυξθσ.

18.

Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: φμφωνα με το άρθρο 15.1. τησ Διακήρυξησ Για τθν ςυμμετοχι ςτον
διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ
όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςτο ποςό των 8.887,10 € οκτώ χιλιάδων οκτακοςίων ογδόντα επτά ευρώ και δζκα
λεπτών. τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και
τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) ημζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ Διακιρυξθσ ήτοι 7-11-2022 (άρκρο 15.3 τθσ
Διακιρυξθσ).

19.

Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι

20.

Η φμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα

21.

Κριτήριο Ανάθεςησ τησ φμβαςησ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) – άρκρο 95 ν.4412/2016.

22.

Φάκελοι προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά,
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι,
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23.

24.

ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ.
εγγυιςεισ του Σ.Ξ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. (άρκρο 3.5
Διακιρυξθσ)
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Μάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον
διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ο.4412/2016, για διάςτθμα δώδεκα (12)
μθνϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν (Άρκρο 19 τθσ
Διακιρυξθσ).
Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: ΘΝΕΜΣΡΟΟΙΜΘ ΔΙΑΔΙΜΑΙΑ.

25.

Γλώςςα Διαδικαςίασ: Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα
αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

26.

Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορών.

27.

Χρηματοδότηςη:
Σο ζργο χρθματοδοτείται από:
 Χρθματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράςινου Σαμείου «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΟΤ
ΙΟΗΤΓΙΟΤ», ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 1: «Αςτικι Αναηωογόνθςθ», ςε ςυνζχεια
τθσ αρικμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΟ ΙΟΗΤΓΙΟ-2019»
Πρόςκλθςθσ του Πράςινου Σαμείου κατά 300.000 € Αρ. Απόφαςθσ 198.1.1/2020
(ΑΔΑ:6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2)
 Από Κδιουσ Πόρουσ του Διμου Ξεγαρζων κατά 251.000 €

28.

ΚΑΕ : 30.7322.0054

29.

Διαδικαςίεσ Προςφυγήσ: φμφωνα με το άρκρο 4.3 (Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ/
Προςωρινι δικαςτικι προςταςία) τθσ Διακιρυξθσ

30.

Άλλεσ πληροφορίεσ : Θ ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν
αρικμ. 143/2020 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ «Περί ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ και κακοριςμό
τρόπου εκτζλεςθσ» (ΑΔΑ:ΨΠΛΙΩΚΠ-69Ο).
31. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου
Ξεγαρζων.
32. ΑΔΑΜ Πρωτογενζσ : 21REQ008887629 2021-07-08
ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο : 21REQ008907561 2021-07-13
Θ παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ επζχει κζςθ μόνον ανακοίνωςθσ και δεν υποκακιςτά τθν αναλυτικι
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.
Ξζγαρα 3-9-2021
Ο ΕΙΘΓΘΣΘ

Ξζγαρα 3-9-2021
Θ ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΘ ΣΞΘΞΑΣΟ
ΞΕΝΕΣΩΟ - ΕΡΓΩΟ

Ξζγαρα 3-9-2021
Ο ΑΟ. ΔΙΕΤΘΤΟΣΘ

Π.Ξιλεςθσ

Ευκαλία Σςάκωνα

Μ.Μάμπαξθσ

Ο Διμαρχοσ Ξεγαρζων
Γρθγόριοσ Ι. ταμοφλθσ
ΑΜΡΙΒΕ ΑΟΣΙΓΡΑΦΟ
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