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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Ο Δήμοσ Μεγαρζων Προκηρφςςει ανοικτή διαδικαςία επιλογήσ αναδόχου του Ν. 4412/2016 μζςω του
Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων, με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό, για την καταςκευό του ϋργου
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΗΝ
ΕΠΕΚΣΑΗ ΧΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ» προϒπολογιςμοϑ 1.197.000,00 € με Υ.Π.Α. 24%.
1. Εκτιμώμενη ςυνολικό αξύα: χωρύσ ΥΠΑ 965.322,58 Ευρώ ό 1.197.000,00 € Ευρώ με ΥΠΑ και
αναλϑεται ςε:
Δαπϊνη Εργαςιών
561.059,40 €
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
100.990,69 €
Απρϐβλεπτα (ποςοςτοϑ 15% επύ τησ
δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
99.307,51 €
που αναλώνονται ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του
ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Απολογιςτικϋσ εργαςύεσ με Ε.Ο.18%
3.964,97 €
το ανωτϋρω ποςϐ προβλϋπεται αναθεώρηςη
ςτισ τιμϋσ ποςοϑ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 153
του ν. 4412/2016.
Αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ
Υ.Π.Α 24%
2.

200.000,00 €
231.677,42 €

Κωδικόσ Κύριου Λεξιλογίου CPV :
CPV:45 332300-6 (Εργαςύεσ τοποθϋτηςησ αποχετευτικών αγωγών)

3.

Σόποσ Εκτέλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικό Αττικό

4.

Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να λϊβουν γνώςη τησ διακόρυξησ και των τευχών δημοπρϊτηςησ ςτην
επύςημη ιςτοςελύδα του Δόμου Μεγαρϋων www.megara.gr. Πληροφορύεσ παρϋχονται απϐ την
Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου επύ τησ οδοϑ ηλυβρύασ & 28ησ Οκτωβρύου απϐ την κα
Α.ΡεϏςη, τηλ. 2296082732 & 2296081034, Telefax 2296082618, E-mail : tydmmegaron@gmail.com.
Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ με ηλεκτρονικϐ τρϐπο μϋςω τησ πλατφϐρμασ του Εθνικοϑ
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) ςτη διαδικτυακό πϑλη
www.promitheus.gov.gr του ςυςτόματοσ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 με
Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορύζεται : 6-5-2019, ημέρα
Δευτϋρα , Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10.00 π.μ. και
Ημερομηνία ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορύζεται : 10-5-2019 ημϋρα
Παραςκευό και ώρα 10.00 π.μ.
Σο ςϑςτημα υποβολόσ τησ προςφορϊσ εύναι με επύ μϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατϐ για
κϊθε ομϊδα τιμών εργαςιών του προϒπολογιςμοϑ τησ μελϋτησ. Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ
ςϑμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μϐνο βϊςει τιμόσ
(χαμηλϐτερη προςφορϊ)

5.

6.

1

7.

Η ςυνολική Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι είκοςι τέςςερισ (24) ΜΗΝΕ απϐ την ημϋρα
υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ
8. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιοϑνται
Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια
ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
i.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν
τα ανώτατα επιτρεπτϊ ϐρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςϑμφωνα με τα
ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ϐπωσ ιςχϑει.
ii.

22.Δ. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ να περιλαμβϊνουν ςτην βαςικό
ςτελϋχωςη για τα ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΈΡΓΑ τουλϊχιςτον δϑο (2) τεχνικοϑσ ΜΕΚ Α΄ βαθμύδασ και ϋναν (1)
τεχνικϐ ΜΕΚ Β΄ βαθμύδασ ό δϑο (2) τεχνικοϑσ ΜΕΚ Β΄ βαθμύδασ ό ϋναν (1) τεχνικϐ ΜΕΚ Γ΄ βαθμύδασ.
9.

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ϑψουσ (19.306,45
€) ευρώ και θα ϋχει χρϐνο ιςχϑοσ μεγαλϑτερο των ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και 30 ημερών απϐ την
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών (ϊρθρο 15.3 τησ Διακόρυξησ).

10. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται απϐ Ιδίουσ Πόρουσ του Δήμου Μεγαρέων με το ποςϐν των
1.197.000,00 € με ΥΠΑ 24%.
11. Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ απϐ την Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου Μεγαρϋων.
12. Γύνεται δεκτό ΜΟΝΟ η ηλεκτρονικό υποβολό προςφορών.
13. ΚΑΕ : 25.7312.0014
14. ΑΑΤ 181 απϐφαςη με αρ. πρωτ. 4138/2019 ΑΝΑΛΗΧΗ ΠΟΛΤΕΣΟΤ ΤΠΟΦΡΕΨΗ (ΑΔΑM:.
19REQ004515881 2019-02-25, ΑΔΑ: Ω1ΟΗΩΚΠ-2ΜΗ)
15. ΑΔΑΜ Πρωτογενϋσ :
19REQ004496772 2019-02-21
16. ΑΔΑΜ Εγκεκριμϋνο :
19REQ004515881 2019-02-25
17. Διαδικαςύεσ Προςφυγόσ: ϑμφωνα με το ϊρθρο 4.3 (Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό
δικαςτικό προςταςύα) τησ Διακόρυξησ.
Ο Δόμαρχοσ Μεγαρϋων
Γρηγϐριοσ Ι. ταμοϑλησ
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