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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΓΑΡΑ 3 /11 / 2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 18974

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)

Ο Δήμος Μεγαρέων Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
Έργου του αρ. 117 του ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2019)» που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
1.
Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Μεγαρέων / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελετών - Έργων
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γ.Μαυρουκάκη - Χρ.Μωραΐτου, TK 19100, Μέγαρα Αττικής, Ελλάδα,
Κωδικός NUTS: EL306: Δυτική Αττική
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tydmmegaron@gmail.com
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.megara.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παρασκευή Κατρακούλη
Τηλέφωνο :. 22960 81042
Φαξ: 22960 82618
2.

3.

Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Μεγαρέων www.megara.gr.
Επίσης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (28ης
Οκτωβρίου & Σηλυβρίας, Τ.Κ. 19100 Μέγαρα).
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4.
5.
6.

Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45214200-2
Τίτλος έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(2019)»
Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι αφενός η αντιμετώπιση των
προβλημάτων υγρομόνωσης που παρουσιάζονται στην οροφή της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων αφετέρου οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης
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σχολικών κτιρίων, οι οποίες έχουν καταγραφεί μετά από αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
μετά από αιτήματα των Διευθυντών των Σχολείων και σε συνεννόηση με τους Προέδρους
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, με σκοπό τη βελτίωση τους
προκειμένου οι χώροι αυτοί να είναι ασφαλείς και λειτουργικοί για τους χρήστες.
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 74.400,00 € με ΦΠΑ
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.400 € Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών
43.500,00
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
7.830,00
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης
7.699,50
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016
Απολογιστικά χωρίς Ε.Ο.& Γ.Ε. : 822,46
Ε.Ο.& Γ.Ε. 18% Απολογιστικών : 148,04

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.





Σύνολο απολογιστικών εργασιών με Ε.Ο. 18% :
ΦΠΑ 24 %:

970,50
14.400,00

Για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ:

43.500,00€

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Μέγαρα στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Μεγαρέων – 28ης Οκτωβρίου & Σηλυβρίας 2ος όροφος, την 18 Νοεμβρίου 2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεγαρέων
Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών
Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL306: Δυτική Αττική
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο και επίσης δεν προβλέπεται η
πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
Προϋποθέσεις συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
και είναι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Άρθρο 21 της Διακήρυξης)
Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της
διακήρυξης.
Κριτήρια επιλογής : Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
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16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).
Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τις Δ/ξεις του Ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 ν.4412/2016.
Φάκελοι προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του
άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου & Συλημβρίας, Τ.Κ. 19100
Μέγαρα).
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: Η Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Κ.Α.Π. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
με ΚΑΕ : 30.7331.0003 έτους 2020 του Δήμου Μεγαρέων
Διαδικασίες Προσφυγής:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
Άλλες πληροφορίες : Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με
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27.
28.
29.
30.

την αριθμ. 244/23-10-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Για Έγκριση Μελέτης & Τρόπου
Εκτέλεσης (ΑΔΑ: Ω1ΖΞΩΚΠ-ΞΛΚ).
ΑΔΑΜ Πρωτογενές: 20REQ007556297 2020-10-29
ΑΔΑΜ Εγκεκριμένο: 20REQ007572975 2020-11-02
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μεγαρέων.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την
αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
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