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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΓΑΡΑ 9/ 11 / 2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 21404/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Μεγαρέων Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΤΟΥΡΑΚΟ» ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ "ΛΙΟΦΑΤΙΣΤΑ"» προϋπολογισμού 119.928,81 € με Φ.Π.Α. 24%.
1.
Εκτιμώμενη συνολική αξία: χωρίς ΦΠΑ 96.716,78 Ευρώ ή 119.928,81 € Ευρώ με ΦΠΑ
 Δαπάνη Εργασιών
71.272,50 €
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
18%
12.829,05 €
 Απρόβλεπτα ποσοστού 15%
12.615,23 €
 αναθεώρηση
0,00 €
 ΦΠΑ 24%
23.212,03 €
2.
CPV : 45233142-6, Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL306: Δυτική Αττική
3.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων www.megara.gr. Πληροφορίες παρέχονται από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί της οδού Σηλυμβρίας & 28ης Οκτωβρίου από την κα
Π.Κατρακούλη, τηλ. 2296081042, Telefax 2296082618, E-mail : tydmmegaron@gmail.com.
4.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται 18/12/2018, ημέρα Τρίτη , Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 10.00 π.μ. και Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται:
24/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
5. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε
ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά)
6. Η συνολική Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης και άνω του Μ.Ε.Ε.Π και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτοςμέλος της Ένωσης, ή β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),ή γ) σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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8.

9.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (1.934,34 ) ευρώ
και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΔΕΚΑ (10) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 15.3 της Διακήρυξης).
Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύμφωνα με την 155631/2018 απόφαση της Περ.
Αττικής (ΑΔΑ:6ΛΚ47Λ7-ΖΕΡ). (ΣΑΕΠ έργου 2012ΕΠ08500203) με ΚΑΕ: 30.7323.0289. Με την με αρ. Πρωτ.
155631/6-8-2018 Απόφαση της η Περιφέρεια ενέκρινε την διάθεση πίστωσης 119.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 2012ΕΠ08500203 της
ΣΑΕΠ 085 και τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ.6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 & ΤΟΠΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ 12+162 ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ)», για την εκτέλεση του κάτωθι υποέργου: «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόμου
πρόσβασης στην περιοχή ΝΤΟΥΡΑΚΟ Αλεποχωρίου Δήμου Μεγαρέων στη θέση Λιοφάτιστα» (ΑΔΑ:
6ΛΚ47Λ7-ΖΕΡ). Το ποσόν των 928,81 € (με ΦΠΑ 24%) θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου

Μεγαρέων.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων.
Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
ΚΑΕ : 30.7323.0289
ΑΔΑΜ Πρωτογενές :
18REQ003540710 2018-08-07.
ΑΔΑΜ Εγκεκριμένο :
18REQ003558837 2018-08-10
Διαδικασίες Προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 (Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική
προστασία) της Διακήρυξης

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π.Κατρακούλη

Ευθαλία Τσάκωνα

Ευάγγελος Ρούσσης

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΓΑΡΑ 9/ 11 / 2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 21404/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Μεγαρέων Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΤΟΥΡΑΚΟ» ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ "ΛΙΟΦΑΤΙΣΤΑ"» προϋπολογισμού 119.928,81 € με Φ.Π.Α. 24%.
16. Εκτιμώμενη συνολική αξία: χωρίς ΦΠΑ 96.716,78 Ευρώ ή 119.928,81 € Ευρώ με ΦΠΑ
 Δαπάνη Εργασιών
71.272,50 €
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
18%
12.829,05 €
 Απρόβλεπτα ποσοστού 15%
12.615,23 €
 αναθεώρηση
0,00 €
 ΦΠΑ 24%
23.212,03 €
17. CPV : 45233142-6, Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL306: Δυτική Αττική
18. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων www.megara.gr. Πληροφορίες παρέχονται από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί της οδού Σηλυμβρίας & 28ης Οκτωβρίου από την κα
Π.Κατρακούλη, τηλ. 2296081042, Telefax 2296082618, E-mail : tydmmegaron@gmail.com.
19. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται 18/12/2018, ημέρα Τρίτη , Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 10.00 π.μ. και Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται:
24/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
20. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε
ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά)
21. Η συνολική Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης
22. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης και άνω του Μ.Ε.Ε.Π και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτοςμέλος της Ένωσης, ή β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),ή γ) σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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23. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (1.934,34 ) ευρώ
και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΔΕΚΑ (10) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 15.3 της Διακήρυξης).
24. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύμφωνα με την 155631/2018 απόφαση της Περ.
Αττικής (ΑΔΑ:6ΛΚ47Λ7-ΖΕΡ). (ΣΑΕΠ έργου 2012ΕΠ08500203) με ΚΑΕ: 30.7323.0289. Με την με αρ. Πρωτ.
155631/6-8-2018 Απόφαση της η Περιφέρεια ενέκρινε την διάθεση πίστωσης 119.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 2012ΕΠ08500203 της
ΣΑΕΠ 085 και τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ.6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 & ΤΟΠΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ 12+162 ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ)», για την εκτέλεση του κάτωθι υποέργου: «Κατασκευή βασικού κεντρικού δρόμου
πρόσβασης στην περιοχή ΝΤΟΥΡΑΚΟ Αλεποχωρίου Δήμου Μεγαρέων στη θέση Λιοφάτιστα» (ΑΔΑ:
6ΛΚ47Λ7-ΖΕΡ). Το ποσόν των 928,81 € (με ΦΠΑ 24%) θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου

Μεγαρέων.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων.
Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
ΚΑΕ : 30.7323.0289
ΑΔΑΜ Πρωτογενές :
18REQ003540710 2018-08-07.
ΑΔΑΜ Εγκεκριμένο :
18REQ003558837 2018-08-10
Διαδικασίες Προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 (Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική
προστασία) της Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
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