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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ
(Ε..Η.ΔΗ..)
(ΑΘΟΥ 122 Ν.4412/16)
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 με βάςθ τθν τιμι, για τθν καταςκευι του ζργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΩΝ
ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΄΄ΒΛΤΧΟ΄΄ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΠΟΤ ΔΙΑΒΙΟΤΝ
΄΄ΡΟΜΑ΄΄»προχπολογιςμοφ730.000,00€ με Φ.Ρ.Α. 24%.
1.
Επωνυμία και Διευθφνςεισ:
Επίςημη Επωνυμία: Διμοσ Μεγαρζων / Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν / Τμιμα Μελετϊν - Ζργων
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Συλθμβρίασ& 28θσ Οκτωβρίου, 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: Ρ.Κατρακοφλθ, Ρ.Μιλεςθσ
Τθλζφωνο :. 22960 81042
Φαξ: 22960 82618
2.

3.
4.
5.
6.

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.
Σφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί:
Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ
Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV: 45222000-9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΕΚΤΟΣ ΑΡΟ
ΓΕΦΥΕΣ ΚΑΙ ΣΗΑΓΓΕΣ, ΦΕΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
Σίτλοσ ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΄΄ΒΛΤΧΟ΄΄ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΠΟΤ
ΔΙΑΒΙΟΤΝ ΄΄ΡΟΜΑ΄΄»
φντομη Περιγραφή:
Η παροφςα τεχνικι μελζτθ αφορά τθν καταςκευι βαςικϊν υποδομϊν και τεχνικϊν ζργων ςτο
ςυνοικιςμό των «ΟΜΑ» ςτθν περιοχι «Βλυχό» Μεγάρων.
Συγκεκριμζνα τα ζργα που προτείνονται να καταςκευαςτοφν είναι τα εξισ:
Α)Καταςκευι τεχνικϊν ζργων για τθν αποκατάςταςθ τθσ οδοφ Νίςου ςτθ ςυμβολι με τθν οδό
ΜαντοφσΜαυρογζνουσ (υποβιβαςμόσ των ςωλινων αποχζτευςθσ ακακάρτων που οδεφουν ςτο
κεντρικό αντλιοςτάςιο του Βιολογικοφ Κακαριςμοφ. Καταςκευι οχετοφ όμβριων υδάτων μικουσ
40,00μ. περίπου που κα ςυνδζει τον αγωγό όμβριων τθσ ανατολικισ πλευράσ τθσ πόλθσ των Μεγάρων
με τον υπάρχοντα οχετό όμβριων του Βλυχοφ. Αποκατάςταςθ οδοςτρϊματοσ μικουσ 100 μζτρων
περίπου τθσ οδοφ Νίςου ζωσ τθ ςυμβολι τθσ με τθν οδό Μαντϊ Μαυρογζνουσ.)
Β)Καταςκευι δρόμων εντόσ ςχεδίου πόλεωσ.
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Θα επιςκευαςτοφν δρόμοι ςτον ςυνοικιςμό των ϋϋΟΜΑϋϋ ςτθν περιοχι «Βλυχό» Μεγάρων ενϊ κα
καταςκευαςτοφν και δρόμοι οι οποίοι μζχρι ςιμερα είναι χωμάτινοι. Η περιοχι αυτι είναι ςτθν
επζκταςθ ςχεδίου πόλεωσ Μεγάρων, κατοικείται δε ωσ επί το πλείςτον από Ζλλθνεσ ομά, οι οποίοι
ςιμερα ηουν κάτω από άκλιεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ (κίνδυνοσ δθμόςιασ υγείασ λόγω λιμναηόντων
υδάτων-λόγοσ αποτροπισ κοινωνικισ τουσ ζνταξθσ).
Γ) Καταςκευι δρόμων εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ
Θα επιςκευαςτοφν δρόμοι ςτον ςυνοικιςμό των ϋϋΟΜΑϋϋ ςτθν περιοχι «Βλυχό» Μεγάρων ενϊ κα
καταςκευαςτοφν και δρόμοι οι οποίοι μζχρι ςιμερα είναι χωμάτινοι.
Δ)Επζκταςθ κεντρικοφ αποχετευτικοφ αγωγοφ όμβριων υδάτων ζωσ τθν Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
Ρρόκειται να γίνει επζκταςθ του κεντρικοφ αγωγοφ αποχζτευςθσ όμβριων που ζχει παλαιότερα
καταςκευαςτεί ςτο ϋϋΒλυχόϋϋ, για μικοσ περίπου 20 μζτρων ζωσ τθ ςυμβολι του με τθ Νζα Εκνικι Οδό
Ακθνϊν – Κορίνκου και τουσ παράδρομουσ αυτισ όπου ιδθ υπάρχουν ανάλογα τεχνικά ζργα
αποχζτευςθσ όμβριων
Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία: χωρίσ ΦΡΑ 588.709,68Ευρϊ ι 730.000,00 €Ευρϊ με ΦΡΑ
Δαπάνθ Εργαςιϊν
407.584,00 €
Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
73.365,12 €
Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) ,
72.142,37 €
Απολογιςτικά χωρίσ Ε.Ο.& Γ.Ε.
30.184,91
Ε.Ο.& Γ.Ε. 18% Απολογιςτικϊν
5.433,28
ΑΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
35.618,19 €
Φ.Ρ.Α 24%
141.290,32 €
Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ
Διάρκεια φμβαςησ: Ρροκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕ από τθν θμζρα υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ
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
Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορίηεται :
3/1/2020, ημζραΡαραςκευι Ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 9:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορίηεται:
9/1/2020, ημζραΡζμπτθ Ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 9:00 π.μ.
Η ςφμβαςθ δεν αφορά από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται απόκεντρικι
αρχι αγορϊν
Είδοσ φμβαςησ: ΕΓΑ
Σόποσ Εκτζλεςησ: NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι
ΔΕΝ Προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχοκαι επίςθσ δεν προβλζπεται θ
πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:
 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται
ςτθν Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
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Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι
τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ
κοινοπραξία).
i.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για τθν πρϊτθ τάξθ του ΜΕΕΡ, τουλάχιςτον κατακζςεισ ςε τράπεηα (50.000) ευρϊ ι πάγια ςτοιχεία
με βάςθ τισ αντικειμενικζσ αξίεσ (50.000) ευρϊ ι ςωρευτικά κατακζςεισ ςε τράπεηα και πάγια
ςτοιχεία ςυνολικισ αξίασ πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ . Για τα πάγια αυτά ςτοιχεία
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 100
του Ν. 3669/2008, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν παρ. 6 του άρκρου 107 του Ν.
4199/2013.
Ειδικά οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι γραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΡ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν
τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 , όπωσ ιςχφει.
ii.
Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ να περιλαμβάνουν ςτθν
βαςικι ςτελζχωςθ
για τα ΖΡΓΑΟΔΟΠΟΙΙΑ (1η ΣΑΞΗ ΜΕΕΠ) τουλάχιςτον δφο (2) τεχνικοφσ ΜΕΚ Αϋ βακμίδασ και ζναν
(1) τεχνικό ΜΕΚ Βϋ βακμίδασ ι δφο (2) τεχνικοφσ ΜΕΚ Βϋ βακμίδασ ι ζναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Γϋ
βακμίδασ.
για τα ΖΡΓΑΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ (Α1η ΣΑΞΗ ΜΕΕΠ) τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Αϋ βακμίδασ
 Λόγοι αποκλειςμοφ: Σφμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 22 τθσ διακιρυξθσ.
Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 11.774,19 ευρώ – ζντεκα χιλιάδων
επτακοςίων εβδομήντα τεςςάρων ευρώ και δεκαεννζα λεπτών (588.709,68 € Χ 0,02 = 11.774,19
ευρϊ).Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) ημζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ Διακιρυξθσ ήτοι 3-11-2020(άρκρο 15.3 τθσ Διακιρυξθσ).
Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτι
Η φμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα
Κριτήριο Ανάθεςησ τησ φμβαςησ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) – άρκρο 95 ν.4412/2016.
Φάκελοι προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντόσ τριϊν 3 εργαςίμων θμερϊν από τθν
θλεκτρονικι υποβολι προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι,
ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον
διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα εννζα (9) μθνϊν, από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν(Άρκρο 19 τθσ Διακιρυξθσ).
Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτην αποςφράγιςη: ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Γλώςςα Διαδικαςίασ: 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).
Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προςφορών.
Χρηματοδότηςη: Το ζργο χρθματοδοτείται από ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ - Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ), ςτθ ΣΑΕ 055 - 2018ΣΕ05500043
ΚΑΕ : 64.7326.0003
Διαδικαςίεσ Προςφυγήσ: Σφμφωνα με το άρκρο 4.3 (Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ/ Ρροςωρινι δικαςτικι
προςταςία) τθσ Διακιρυξθσ

3

19PROC005901669 2019-11-25
30.

31.
32.
33.
34.

Άλλεσ πληροφορίεσ:θ ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν με
αρικμ.70/26-2-2019 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου «Ρερί ζγκριςθσ μελζτθσ και κακοριςμοφ τρόπου
εκτζλεςθσ του ζργου: «Καταςκευι ζργων υποδομισ ςτθν περιοχι ¨Βλυχό¨ Μεγάρων όπου διαβιοφν
¨ομά¨» (ΑΔΑ: 7Ν30ΩΚΠ-2Γ7) κακϊσ επίςθσ με τθν 191/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
εγκρίκθκαν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ.
Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μεγαρζων.
ΑΔΑΜ Ρρωτογενζσ :
19REQ004979659
2019-05-21
ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο :
19REQ004979716
2019-05-21 ΨΣΘ7ΩΚΡ-ΜΕΣ
Η παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ επζχει κζςθ μόνον ανακοίνωςθσ και δεν υποκακιςτά τθν
αναλυτικιδιακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων

Γρθγόριοσ Ι. Σταμοφλθσ
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