ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΓΑΑ 25 / 9 / 2018
ΑΙΘ. ΡΩΤ. : 17989 /2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΩΝ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
(ΑΘΟΥ 122 Ν.4412/16)
για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ:

Μελέτεσ Κυριακούλειου πολιτιςτικού κέντρου
Εκτιμϊμενθσ αξίασ 90.143,05 € (πλζον Φ.Ρ.Α. 24%)

Ο Διμοσ Μεγαρζων Ρροκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία επιλογισ αναδόχου του Ν. 4412/2016 μζςω
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, για τθν
επιλογι αναδόχου για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ: «Μελζτεσ Κυριακοφλειου πολιτιςτικοφ κζντρου»
Εκτιμϊμενθσ αξίασ 90.143,05 € (πλζον Φ.Ρ.Α. 24%) ι 111.777,38 € με Φ.Ρ.Α. 24%.

1.

Επωνυμία και Διευθφνςεισ:
Επίςημη Επωνυμία: Διμοσ Μεγαρζων / Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν / Τμιμα Μελετϊν - Ζργων
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Γ.Μαυρουκάκθ - Χρ.Μωραΐτου, TK 19100, Μζγαρα Αττικισ, Ελλάδα,
Κωδικόσ NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tydmmegaron@gmail.com
Δ/νςθ ςτο διαδίκτυο: www.megara.gr
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ραραςκευι Κατρακοφλθ
Τθλζφωνο :. 22960 81042
Φαξ: 22960 82618

Εσρωπαϊκή Ένωζη
Ταµείο Σσνοτής
Κωδικός ΟΠΣ: 5001977 (Κωδ. Απόφαζης:3691)
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2.

Επικοινωνία:
Ρροςφζρεται 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 Μεγαρζων
www.megara.gr.

3.

Τφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί:
Απσή ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ / Γενικέρ ∆ηµόζιερ Υπηπεζίερ

4.

Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV: 71000000-8 Υπηπεζίερ απσιηεκηονικήρ, καηαζκεςαζηικών έπγυν,
έπγυν πολιηικού µησανικού και επίβλετηρ

5.

Τίτλοσ μελζτησ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΥΙΑΚΟΥΛΕΙΟΥ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ

6.

Σφντομη Ρεριγραφή: Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι θ αρχιτεκτονικι μελζτθ, θ ςτατικι
μελζτθ θ μελζτθ ΗΛΜ ςε ςτάδιο μελζτθσ εφαρμογισ, κακϊσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του
κτιρίου του Κυριακοφλειο Ρολιτιςτικοφ Κζντρου.
Το Κυριακοφλειο Ρολιτιςτικό Κζντρο, χαρακτθριςμζνο ωσ «ζργο τζχνθσ» που χρειάηεται ειδικι
κρατικι προςταςία με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Επιςτθμϊν (ΦΕΚ Β/716/12-121983), παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον με αξιόλογα μορφολογικά ςτοιχεία νεοκλαςικισ
αρχιτεκτονικισ. Το κτίριο είναι γωνιακό, διϊροφο με υπόγειο και ζχει τοποκετθκεί επί των
οικοδομικϊν γραμμϊν. Ζχει ςυνολικό εμβαδό 438,20 τ.μ., βρίςκεται ςτθν κεντρικι περιοχι τθσ
πόλθσ και είναι τοποκετθμζνο επί τθσ κεντρικισ πλατείασ Β. Κων/νου.
Υπάρχει ιδθ προμελζτθ και παραλείπεται το ςτάδιο τθσ οριςτικισ μελζτθσ.
Οι απαιτοφμενεσ μελζτεσ είναι:
Αρχιτεκτονικι μελζτθ (ΣΤΑΔΙΟ: εφαρμογισ).
Στατικι μελζτθ (ΣΤΑΔΙΟ: εφαρμογισ).
Ηλεκτρομθχανολογικι μελζτθ (ΣΤΑΔΙΟ: εφαρμογισ).
Τεφχθ δθμοπράτθςθσ

7.

Εκτιμϊμενη ςυνολική αξία: χωρίσ ΦΡΑ 89.422,31 € ι 110.883,67 Ευρϊ με ΦΡΑ
Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου αναλφεται ςε:
Απσιηεκηονικά
(απσιηεκηονικά, πεπιβάλλυν σώπορ, παθ. Πςποπποζηαζία, ενεπγειακά)
Σηαηικά
Σηαηικά και Ανηιζειζµικόρ
Ηλεκηποµησανολογικά
(ύδπεςζη, αποσέηεςζη, διάθοπα αζθενή, αλεξικέπαςνο, ηλεκηπικά ιζσςπά,
κλιµαηιζµόρ, ανςτυηικά, ςποζηαθµόρ, πςπανίσνεςζη, πςπόζβεζη, ενεπγ.
Πςποπποζηαζία, καύζιµο, ενεπγειακά)
Τεύση ∆ηµοππάηηζηρ
(Φωπίρ ΣΑΥ-ΦΑΥ)
ΣΥΝΟΛΟ Αµοιβών Μελέηηρ
Αππόβλεπηα 15%
Επιµέποςρ Άθποιζµα
ΦΠΑ 24%

30.420,74
16.157,34
27.370,28

4.436,90
78.385,26
11.757,79
90.143,05
21.634,33
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Γενικό Σύνολο

111.777,38

8.

Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ

9.

Διάρκεια Σφμβαςησ: Ο καθαπόρ σπόνορ για ηην εκπόνηζη ηηρ µελέηηρ ανέπσεηαι ζε ηπείρ (3)
µήνερ και ο ζςνολικόρ σπόνορ (ζςµπεπιλαµβανοµένυν ηυν εγκπίζευν) ζε πένηε (5) µήνερ.

10. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του
ςυςτιματοσ
11. Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν ορίηεται : 30/10/2018, θμζρα
Τρίτη Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 10.00 π.μ.
12. Ημερομηνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορϊν ορίηεται : 05/11/2018
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10.00 π.μ.
13. Η ςφμβαςθ δεν αφορά από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από
κεντρικι αρχι αγορϊν
14. Είδοσ Σφμβαςησ: ΜΕΛΕΤΗ
15. Τόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι - Επζκταςθ ςχεδίου πόλεωσ Μεγάρων
16. προβλζπεται θ ΔΥΝΑΤΠΤΗΤΑ χορήγηςησ προκαταβολήσ ςτον Ανάδοχο 5% «ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 3.α. του Άρκρου 150 του Ν. 4412/16, ωσ ιςχφει.» & Σφμφωνα με τθν παράγραφο
10 εδ. α του άρκρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 242 του ν.
4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρθματοδοτοφμενων δθμόςιων ζργων ςτισ διακθρφξεισ υποχρεωτικά
περιλαμβάνεται δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ. Η υποχρζωςθ αυτι εξακολουκεί να ιςχφει και
για τα προγράμματα τθσ περιόδου 2014-2020 δυνάμει τθσ παρ. 15 του άρκρου 59 του ν. 4314/2014.»

17. Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ :
Δικαιολογητικά πλήρωςησ κριτηρίων επιλογήσ:
Ρροσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ :
(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν Ρτυχίο Μελετθτι ι
Γραφείων Μελετϊν για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, ωσ εξισ:
 ςτην κατηγορία μελέτησ 6, πτυχίο τάξεωσ Β’ και άνω.
 ςτην κατηγορία μελέτησ 8, πτυχίο τάξεωσ Β’ και άνω.
 ςτην κατηγορία μελέτησ 9, πτυχίο τάξεωσ Γ’ και άνω.
Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει:
(α) Τεχνικι ικανότθτα ωσ εξισ:
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 Για τθν κατθγορία μελζτθσ 6: τουλάχιςτον ζνα (1) μελετθτι 8ετοφσ εμπειρίασ.
 Για τθν κατθγορία μελζτθσ 8: τουλάχιςτον ζνα (1) μελετθτι 8ετοφσ εμπειρίασ.
 Για τθν κατθγορία μελζτθσ 9: τουλάχιςτον ζνα (1) μελετθτι 12ετοφσ εμπειρίασ.
Ειδικά για τα τθροφμενα μθτρϊα Μελετθτϊν ςτθν Ελλάδα οι κατθγορίεσ πτυχίων μελετϊν
που απαιτοφνται για κάκε κατθγορία μελζτθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί, θ καλοφμενθ
τάξθ κάκε πτυχίου, είναι θ εξισ:
 ςτθν κατθγορία μελζτθσ 6, πτυχίο τάξεωσ Β’ και άνω.
 ςτθν κατθγορία μελζτθσ 8, πτυχίο τάξεωσ Β’ και άνω.
 ςτθν κατθγορία μελζτθσ 9, πτυχίο τάξεωσ Γ’ και άνω.
(β) Ρζραν τθσ γενικισ καταλλθλότθτασ (κατά τθν ωσ άνω παράγραφο 19.3.α) δεν απαιτείται άλλθ
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.

Σφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ διακιρυξθσ.
18. Λόγοι αποκλειςμοφ: Σφμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 18 τθσ διακιρυξθσ.
19. Κριτήρια επιλογήσ : Σφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ διακιρυξθσ
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που
τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν
Μελετϊν ςτθν κατθγορία/ κατθγορίεσ μελετϊν του άρκρου 12.1 τθσ Διακιρυξθσ. Οι
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016
20. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ, ποςοφ 1.802,86 €.
21. Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι
22. Η Σφμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα
23. Κριτήριο Ανάθεςησ τησ Σφμβαςησ: είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ

προςφορά» βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. Για να προςδιοριςτεί θ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, κα
αξιολογθκοφν οι Τεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ κριτιρια και
υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ ςφμφωνα με το άρκρο 21 τθσ Διακιρυξθσ.
Κριτήριο ανάθεςησ και κριτήρια αξιολόγηςησ προςφοράσ
1. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά»
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ – τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι Τεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ
τα παρακάτω κριτιρια και υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ.
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1ο Κριτήριο Τεχνικήσ προςφοράσ
Αξιολογείται θ πλθρότθτα και αρτιότθτα τθσ εκτίμθςθσ του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ.
Η βαρφτθτα του κριτθρίου 1 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηόμενου ορίηεται ςε ς1= 45%.
2ο Κριτήριο Τεχνικήσ προςφοράσ
Στο κριτιριο αυτό αξιολογείται θ πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ.
Η βαρφτθτα του κριτθρίου 2 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηόμενου ορίηεται ςε ς2= 30%.
3ο Κριτήριο Τεχνικήσ προςφοράσ
Στο κριτιριο αυτό αξιολογείται θ οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα.
Η βαρφτθτα του κριτθρίου 3 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιηόμενου ορίηεται ςε ς3= 25%.
2. Βαθμολόγηςη Τεχνικήσ Ρροςφοράσ
Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) αξιολόγθςθσ
ανζρχεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε 100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με
τον τφπο:
U ΤΡ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3… +ςν*Κν
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν
και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 75%.
3. Βαθμολόγηςη Οικονομικήσ Ρροςφοράσ
Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΡι τθσ
κάκε οικονομικισ προςφοράσ ΟΡι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ωσ εξισ:
ΒΟΡι = 100 x (1-ΟΡι/ΡΑ), όπου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι.
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε UΟΡ=25%
4. Ρροςδιοριςμόσ τησ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική άποψη προςφοράσ, βάςει τησ βζλτιςτησ
ςχζςησ ποιότητασ - τιμήσ
H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα:
U = U ΤΡ * 75% + U ΟΡ * 25%
Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον
μεγαλφτερο αρικμό ςτο U.

24. Φάκελοι προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά,
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 και
20 τθσ Διακιρυξθσ.
Η προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ θλεκτρονικοφσ
υποφακζλουσ:
(α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
25. Εντόσ τριών (3) εργαςίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ςτοιχείων και
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ» προςκομίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα ςτην αναθέτουςα αρχή, ςε έντυπη μορφή και ςε
ςφραγιςμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ, ςφμφωνα με το άρκρο
3 τθσ Διακιρυξθσ.
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26. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον
διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα οκτϊ (8) μηνϊν,
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ςφμφωνα με το άρκρο 13
τθσ Διακιρυξθσ.
27. Ρρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
28. Γλϊςςα Διαδικαςίασ: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ
γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
29. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορϊν.
30. Χρηματοδότηςη: Το ζργο χρθματοδοτείται από :





Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξησ με Κωδικό ΟΠΣ 5001977 ςτο
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Υποδομέσ Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόροσ
Ανάπτυξη 2014-2020»» (ΑΔΑ: 6ΗΠΣ465Χ18-ΔΔΩ) κατά 21.964,00 €.
Ιδίουσ πόρουσ του Διμου Μεγαρζων κατά 89.813,38 €
Με ΚΑΕ : 64.7411.0001

οι πιζηώζειρ ηος έπγος ανά έηορ καηανέµονηαι υρ εξήρ:
Έηορ 2018
Έηορ 2019

21.964,00 € Φπηµαηοδόηηζη Υπ. Οικονοµίαρ και Ανάπηςξηρ
20.000,00 €Ίδιοι Πόποι
69.813,38 €Ίδιοι Πόποι

31. Διαδικαςίεσ Ρροςφυγήσ: Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ
προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Διακιρυξθσ ΣΕ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΘ. 6 ΤΗΣ ΡΟΤΥΡΗΣ
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ.
32. Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου
Μεγαρζων.
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33. Η παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ επζχει κζςθ μόνον ανακοίνωςθσ και δεν υποκακιςτά τθν
αναλυτικι διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων

Γρθγόριοσ Σταμοφλθσ
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