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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Ο Γήκνο Μεγαξέσλ Πξνθεξχζζεη αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ ηνπ Ν. 4412/2016 κέζσ
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΗΝ ΘΕΗ ''ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΤ ΠΙΣΙ''» Δθηηκψκελεο αμίαο
181.451,61 Δπξψ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24% ),
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε1 225.000,00 € Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε:
Γαπάλε Δξγαζηψλ 133.542,00 €
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 24.037,56 €
Απξφβιεπηαi (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ
θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.)
πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.ii 23.636,93 €
Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο κε Δ.Ο.18%
235,12 €
(Απνινγηζηηθά ρσξίο Δ.Ο.& Γ.Δ. 199,25
Δ.Ο.& Γ.Δ. 18% Απνινγηζηηθψλ 35,87)
ην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε
ζηηο ηηκέο πνζνχ............ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016.
Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ),
ζχκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016
....... (εθφζνλ πξνβιέπεηαη).
Φ.Π.Α 24%

1.

43.548,39 €

Κωδικόρ Κύπιος Λεξιλογίος CPV :
CPV:

45233222-1 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα έξγα νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηφζηξσζεο»

Σόπορ Εκηέλεζηρ: Δθηφο ζρεδίνπ Πφιεσο Μεγάξσλ ζηελ ζέζε «Παπαθξάγθνπ πίηη»

2.

3.

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ www.megara.gr. Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ
ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηεο νδνχ ειπβξίαο & 28εο Οθησβξίνπ
απφ ηνλ θ. Πέηξν Μήιεζε ηει. 2296082732 & 2296081034, Telefax 2296082618, E-mail :
tydmmegaron@gmail.com.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 κε
Ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών νξίδεηαη : 11-10-2022,
ημέπα ηπίηη , Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10,00πκ και
Ημεπομηνία ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών νξίδεηαη : 18-10-2022 εκέξα
Σξίηε θαη ψξα 10,00 π.μ.
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4.

Σν ζχζηεκα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο είλαη κε επί κέξνπο πνζνζηά
έθπησζεο
επί ηνηο εθαηφ
ΑΔΑ:
ΨΞΞΟΩΚΠ-5Ι4
γηα θάζε νκάδα ηηκψλ εξγαζηψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε
ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο
(ρακειφηεξε πξνζθνξά)
5. Η ζςνολική Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ΠΕΝΣΕ (5) ΜΗΝΕ απφ ηελ
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ iii
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία/εο έξγνπ: ΟΔΟΠΟΙΪΑ ηάξηρ ΜΕΕΠ Α2 ΚΑΙ ΑΝΩ.
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζεiv:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7v θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε
ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
7. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια
Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 71/2019, δελ ζα πξέπεη λα
ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη.
Μεηά απφ ηε ιήμε ησλ σο άλσ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ 71/2019, νη
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ., δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα
αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζην άξζξν 64 απηνχ22.Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
8.Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα2
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηελ θάησζη ηερληθή ζηειέρσζε ηάμεο ΜΔΔΠ
Α2 ΚΑΙ ΑΝΧ:

Έλαλ ηερληθφ Μ.Δ.Κ. Β’ βαζκίδαο ή δχν (2) ηερληθνχο Μ.Δ.Κ. Α’ βαζκίδαο.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο
θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηπιών σιλιάδων εξακοζίων είκοζι εννέα εςπώ και
ηπιών λεπηών 3.629,03€ επξψ vi.(ζςμπληπώνεηαι απιθμηηικώρ και ολογπάθωρ)
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη
ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε .
9. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα:
ζηε Γξάζε 4.3.4, ηνπ Τπνκέηξνπ 4.3 ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 20142020» (Απφθαζε έληαμεο αξ.πξση.1950/19-6-2019 ΑΓΑ:6ΧΔΝ7Λ7-ΙΣΛ) κε πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο
225.000,00€
10. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ.
11. Γίλεηαη δεθηή ΜΟΝΟ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ.
12. Κ.Α.Δ. 64.7323.0006 ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΧΝ
13. ΑΑΤ 232 απφθαζε κε αξ. πξση. 5528/2022 ΑΝΑΛΗΦΗ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΗ (ΑΓΑM:.
22REQ010334775 2022-04-06, ΑΓΑ: Φ4Λ9ΧΚΠ-12Υ)
14. ΑΓΑΜ Πξσηνγελέο :
22REQ010319641 2022-04-04
15. ΑΓΑΜ Δγθεθξηκέλν :
22REQ010334775 2022-04-06
16. Γηαδηθαζίεο Πξνζθπγήο: χκθσλα κε ην άξζξν 4.3 (Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο/ Πξνζσξηλή
δηθαζηηθή πξνζηαζία) ηεο Γηαθήξπμεο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
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