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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΓΑΡΑ 5-3- 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 4960

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Μεγαρέων Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του
Εθνικού Σύστήματος Ηλεκτρονικών Δήμοσιών Σύμβασεών, με κριτήριο αναθεσής τήν πλεον
σύμφερούσα απο οικονομική αποψή προσφορα με βασή τήν τιμή, για τήν κατασκεύή τού εργού
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ» προύπολογισμού 320.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
1. Εκτιμώμενή σύνολική αξια: χώρις ΦΠΑ 258.064,52 Εύρώ ή 320.000,00 € Εύρώ με ΦΠΑ και
αναλύεται σε:
 Δαπανή Εργασιών
186.810,70 €
 Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβού (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
33.625,93 €
 Απροβλεπτα (ποσοστού 15% επι τής
δαπανής εργασιών και τού κονδύλιού Γ.Ε.+Ο.Ε.)
33.065,49 €
πού αναλώνονται σύμφώνα με τούς ορούς τού
αρθρού 156 παρ. 3.(α) τού ν. 4412/2016.
 Απολογιστικες εργασιες με Ε.Ο.18%
4.562,40 €
 Φ.Π.Α 24%
61.935,48 €
2. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV :
(CPV:45214200-2] (Κατασκεύαστικες εργασιες για σχολικα κτιρια))
3. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL306: Δύτική Αττική
4. Οι ενδιαφερομενοι μπορούν να λαβούν γνώσή τής διακήρύξής και τών τεύχών δήμοπρατήσής στήν
επισήμή ιστοσελιδα τού Δήμού Μεγαρεών www.megara.gr. Πλήροφοριες παρεχονται απο τήν
Διεύθύνσή Τεχνικών Υπήρεσιών τού Δήμού επι τής οδού Σήλύβριας & 28ής Οκτώβριού απο τήν κα
Π. Κατρακούλή, τήλ. 2296081042 & 2296081034, Telefax 2296082618, E-mail :
tydmmegaron@gmail.com.
5. Ο διαγώνισμος θα διενεργήθει με ήλεκτρονικο τροπο μεσώ τής πλατφορμας τού Εθνικού
Σύστήματος Ηλεκτρονικών Δήμοσιών Σύμβασεών (ΕΣΗΔΗΣ) στή διαδικτύακή πύλή
www.promitheus.gov.gr τού σύστήματος, σύμφώνα με τις διαταξεις τού Ν.4412/2016 με
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 15-4-2019 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. και
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 19-4-2019 ημέρα
6.

7.
8.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Το σύστήμα ύποβολής τής προσφορας ειναι με επι μερούς ποσοστα εκπτώσής επι τοις εκατο για
καθε ομαδα τιμών εργασιών τού προύπολογισμού τής μελετής. Κριτήριο για τήν αναθεσή τής
σύμβασής ειναι ή πλεον σύμφερούσα απο οικονομική αποψή προσφορα μονο βασει τιμής
(χαμήλοτερή προσφορα)
Η συνολική Προθεσμια εκτελεσής τού εργού ειναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ απο τήν ήμερα
ύπογραφής τής σύμβασής
Δικαιώμα σύμμετοχής εχούν φύσικα ή νομικα προσώπα, ή ενώσεις αύτών πού δραστήριοποιούνται
ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και πού
ειναι εγκατεστήμενα σε:
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α) σε κρατος-μελος τής Ένώσής,
β) σε κρατος-μελος τού Εύρώπαικού Οικονομικού Χώρού (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χώρες πού εχούν ύπογραψει και κύρώσει τή ΣΔΣ, στο βαθμο πού ή ύπο αναθεσή
δήμοσια σύμβασή καλύπτεται απο τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σήμειώσεις τού
σχετικού με τήν Ένώσή Προσαρτήματος I τής ώς ανώ Σύμφώνιας, καθώς και
δ) σε τριτες χώρες πού δεν εμπιπτούν στήν περιπτώσή γ΄ τής παρούσας παραγραφού και εχούν
σύναψει διμερεις ή πολύμερεις σύμφώνιες με τήν Ένώσή σε θεματα διαδικασιών αναθεσής
δήμοσιών σύμβασεών. (αρθρο 22.Β – 22.Δ Διακήρύξής)
i. 22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Σύμφώνα με το αρθρο 100 τού Ν. 3669/2008, οπώς τροποποιήθήκε και ισχύει, στις ειδικες
ταξεις Α1 και Α2 τού ΜΕΕΠ κατατασσονται εργολήπτικες επιχειρήσεις με μονο κριτήριο τή
στελεχώσή τούς απο τεχνικούς εγγεγραμμενούς στο ΜΕΚ, χώρις τήν εφαρμογή τού τύπού
καταταξής.
ii. 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοι φορεις θα πρεπει κατα τήν ύποβολή τής προσφορας τούς να
περιλαμβανούν στήν βασική στελεχώσή
1. για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ τούλαχιστον εναν (1) τεχνικο ΜΕΚ Α΄ βαθμιδας
2. για τα ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τούλαχιστον εναν (1) τεχνικο ΜΕΚ Β΄ βαθμιδας ή δύο (2)
τεχνικούς ΜΕΚ Α΄ βαθμιδας
3. για τα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΈΡΓΑ τούλαχιστον εναν (1) τεχνικο ΜΕΚ Α΄
βαθμιδας.
Για τή σύμμετοχή στο διαγώνισμο απαιτειται ή καταθεσή εγγύήτικής επιστολής ύψούς (5.161,29 €)
ευρώ και θα εχει χρονο ισχύος μεγαλύτερο τών ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και 30 ημερών απο τήν
ήμερομήνια λήξής τής προθεσμιας ύποβολής τών προσφορών (αρθρο 15.3 τής Διακήρύξής).

10. Το εργο χρήματοδοτειται απο:
 το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ») κατά 166.000 € με Φ.Π.Α.
24%. Σύμφώνα με τήν με αρ. Πρώτ. 22448/23-5-2018 Απο φασή Ένταξή Πρα ξής τού Δή μού
Μεγαρε ών στο Προγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» το Υπούργει ο Εσώτερικώ ν ενε κρινε τήν
δια θεσή πι στώσής 166.000,00 € σύμπεριλαμβανομε νού Φ.Π.Α., σε βα ρος τών πιστώ σεών
τού ε ργού με κώδικο 2017ΣΕ05500010 τής ΣΑΕ 055, για τήν εκτε λεσή τού κα τώθι ε ργού:
«Προμή θεια – τοποθε τήσή εξοπλισμού για τήν αναβα θμισή παιδικώ ν χαρώ ν τού Δή μού»
(ΑΔΑ:6Γ12465ΧΘ7-ΟΛΛ).
 Απο Ιδίους Πόρους του Δήμου Μεγαρέων με το ποσον τών 154.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
11. Το αποτελεσμα τής δήμοπρασιας θα εγκριθει απο τήν Οικονομική Επιτροπή τού Δήμού Μεγαρεών.
12. Γινεται δεκτή ΜΟΝΟ ή ήλεκτρονική ύποβολή προσφορών.
13. ΚΑΕ : 64.7331.0001
14. ΑΔΑΜ Πρώτογενες :
19REQ004435491 2019-02-08
15. ΑΔΑΜ Εγκεκριμενο :
19REQ004436481 2019-02-08
16. Διαδικασιες Προσφύγής: Σύμφώνα με το αρθρο 4.3 (Προδικαστικες Προσφύγες/ Προσώρινή
δικαστική προστασια) τής Διακήρύξής.
Ο Δήμαρχος Μεγαρεών
Γρήγοριος Ι. Σταμούλής
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