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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΓΑΡΑ 5 / 3 / 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 4959

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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» προϋπολογισμού
250.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
1.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: χωρίς ΦΠΑ 201.612,90 Ευρώ ή 250.000,00 € Ευρώ με ΦΠΑ
 Δαπάνη Εργασιών
146.415,00 €
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
26.354,70 €
 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
25.915,46 €
που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
 Απολογιστικές εργασίες με Ε.Ο. 18%
2.927,75 €


2.






3.
4.

5.

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα
με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016
(εφόσον προβλέπεται).

0,00 €

 ΦΠΑ 24%
48.387,10 €
Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV :
CPV : 37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
CPV : 43325000-7: Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς.
CPV : 45112723-9 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για παιχνιδότοπους
CPV : 45236100-1 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης
CPV : 44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης
CPV : 34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL306: Δυτική Αττική
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 Σηλυβρίας & 28ης Οκτωβρίου από την κα.
Π.Κατρακούλη, τηλ. 2296081042, Telefax 2296082618, E-mail : tydmmegaron@gmail.com.
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 την 8-4-2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 10:00 π.μ. και
 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 12-4-2019, ημέρα
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7.
8.

9.

10.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.
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)
Η συνολική Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),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.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (4.032,26 ευρώ)
και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 15.3 της Διακήρυξης).
Το έργο χρηματοδοτείται :
 από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»). Σύμφωνα με την με αρ.
Πρωτ. 27934/14-6-2018 Απόφαση Ένταξη Πράξης του Δήμου Μεγαρέων στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την διάθεση πίστωσης 213.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό
2017ΣΕ05500010 της ΣΑΕ 055, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Προμήθεια –
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου»
(ΑΔΑ:65Ζ3465ΧΘ7-1ΚΑ).


11.
12.
13.
14.
15.
16.

από Ίδιους Πόρους του Δήμου Μεγαρέων θα καλυφθεί το ποσόν των 37.000,00 € (με
ΦΠΑ 24%).
ΚΑΕ : 64.7135.0002
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων.
Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
ΑΔΑΜ Πρωτογενές :
19REQ004435427 2019-02-08
ΑΔΑΜ Εγκεκριμένο :
19REQ004436471 2019-02-08
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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