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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΣΜΗΜΑΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Ο Δμοσ Μεγαρζων Προκθρςςει ανοικτ διαδικαςία επιλογσ αναδόχου του Ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιθκε και ιςχει, μζςω του Ενικο υςτματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων, με κριτριο
ανάεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικ άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμ, για τθν καταςκευ

του ζργου «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΣΟ ΑΣΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ» προπολογιςμο 2.400.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
1. Εκτιμϊμενθ ςυνολικ αξία: χωρίσ ΦΠΑ 1.935.483,87 Ευρϊ  2.400.000,00 € Ευρϊ με ΦΠΑ

 Δαπάνθ Εργαςιϊν 1.333.926,20 €

 Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% 240.106,72 €

 Απρόβλεπτα ποςοςτο 15% 236.104,94 €

 Απολογιςτικζσ εργαςίεσ & Αρχαιολογία με Ε.Ο.18% 125.346,02 €
Απολογιςτικά & Αρχαιολογία χωρίσ Ε.Ο.& Γ.Ε. 106.225,44
Ε.Ο.& Γ.Ε. 18% Απολογιςτικϊν 19.120,58

 ΦΠΑ 24% 464.516,13 €

2. CPV : 45211360-0 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για ανάπτυξθ αςτικσ περιοχσ.
3. Σόποσ Εκτζλεςθσ: NUTS: EL306: Δυτικ Αττικ
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορον να λάβουν γνϊςθ τθσ διακρυξθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ ςτθν

επίςθμθ ιςτοςελίδα του Δμου Μεγαρζων www.megara.gr. Πλθροφορίεσ παρζχονται από τθν
Διευνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Δμου επί τθσ οδο θλυβρίασ & 28θσ Οκτωβρίου από τον κ. Πζτρο
Μλεςθ, τθλ. 2296081034, E-mail : tydmmegaron@gmail.com.

5. Ο διαγωνιςμόσ α διενεργθεί με θλεκτρονικό τρόπο μζςω τθσ πλατφόρμασ του Ενικο υςτματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) ςτθ διαδικτυακ πλθ www.promitheus.gov.gr
του ςυςτματοσ, ςμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιθκε και ιςχει, με
Ημερομθνία λξθσ τθσ προεςμίασ υποβολσ των προςφορών ορίηεται: 7/3/2023, θμζρα Σρίτθ , Ϊρα
λξθσ τθσ υποβολσ προςφορών ορίηεται θ10:00 π.μ. και
Ημερομθνία και ώρα θλεκτρονικσ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται: 16/3/2023 θμζρα
Πζμπτθ και ώρα 10:00 π.μ.

6. Σο ςςτθμα υποβολσ τθσ προςφοράσ είναι με επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό για κάε
ομάδα τιμϊν εργαςιϊν του προπολογιςμο τθσ μελζτθσ. Κριτριο για τθν ανάεςθ τθσ ςμβαςθσ είναι
θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικ άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμσ (χαμθλότερθ προςφορά)

7. Η ςυνολικ Προεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι ΔΕΚΑΕΞΙ (16)ΜΗΝΕ από τθν θμζρα υπογραφσ τθσ
ςμβαςθσ

8. Δικαίωμα ςυμμετοχσ ζχουν φυςικά  νομικά πρόςωπα,  ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιονται
Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΞΗ 2ης ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ Ε ΕΡΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Η/ΜΣΑΞΗ
1ης ΚΑΙ ΑΝΩ
και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπακο
Οικονομικο Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βαμό που
θ υπό ανάεςθ δθμόςια ςμβαςθ καλπτεται από τα Παραρτματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ
ςθμειϊςεισ του ςχετικο με τθν Ζνωςθ Προςαρτματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, καϊσ και δ) ςε τρίτεσ
χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ 
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πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε ζματα διαδικαςιϊν ανάεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
9. Για τθ ςυμμετοχ ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάεςθ εγγυθτικσ επιςτολσ ψουσ (38.709,67) ευρώ

και α ζχει χρόνο ιςχοσ μεγαλτερο των ΔΕΚΑΣΡΙΩΝ (13) μθνών και 30 θμερών από τθν θμερομθνία
λξθσ τθσ προεςμίασ υποβολσ των προςφορϊν (άρρο 15.3 τθσ Διακρυξθσ).

10. Σο ζργο χρθματοδοτείται

από το Τπουργείο Εςωτερικϊν - Σαμείο Ανάκαμψθσ και Ανεκτικότθτασ - Sub 2 - 16631_Πρόγραμμα
βελτίωςθσ οδικσ αςφάλειασ, ςμφωνα με τθν υπ. ́ αριμ. πρωτ. 89519/23.12.2022 (ΑΔΑ: 6Ω46ΜΣΛ6-
ΦΘΡ) Κ.Τ.Α. που αφορά ςτθν ζνταξθ Ζργων Δμων τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ «Πρόγραμμα
βελτίωςθσ οδικσ Αςφάλειασ»

11. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ α εγκριεί από τθν Οικονομικ Επιτροπ του Δμου Μεγαρζων.
12. Γίνεται δεκτ ΜΟΝΟ θ θλεκτρονικ υποβολ προςφορών.
13. ΚΑΕ : 64.7324.0002
14. ΑΔΑΜ Πρωτογενζσ : 23REQ012040659 2023-01-27
15. ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνο : 23REQ012042295 2023-01-27
16. Διαδικαςίεσ Προςφυγσ: μφωνα με το άρρο 4.3 (Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ/ Προςωριν δικαςτικ

προςταςία) τθσ Διακρυξθσ.

Ο ΕΙΗΓΗΣΗ Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Ο ΑΝ/ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

Π. Μλεςθσ Παρ. Κατρακολθ Κ. Κάμπαξθσ

Ο Δμαρχοσ Μεγαρζων

Γρθγόριοσ Ι. ταμολθσ
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