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ΕΡΓΟ:

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΑ: 25-7312.007

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΕ 977502082

CPV:
NUTS:

45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες
για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων
ΕL301

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

483.870,97 €

ΦΠΑ 24%:

116.129,03 €

ΣΥΝΟΛΟ:

600.000,00 €

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

Σχετικά: Η με αρ.: 508/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΥΒΖΩΨ9-Ε0Λ)
Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του
έργου: «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 483.870,97
€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 600.000.00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου σύμφωνα με τη μελέτη αναλύεται σε Δαπάνη Εργασιών:
297.534,96 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 53.556,29 €, Απρόβλεπτα: 52.663,69 €,
πρόβλεψη Αναθεώρησης: 116,03 € και Απολογιστικές δαπάνες: 80.000,00 €. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. ισούται
με 116.129,03€.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 16-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών
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εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%),
σύμφωνα με το άρθρο 95§2α του Ν.4412/2016.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στο ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.maroussi.gr
(επιλογή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 03-12-2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09-12-2021.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας του
Μ.Ε.ΕΠ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, που είναι εγκατεστημένα:
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 αναρτητέα
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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου

19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στο άρθρο 22 της οικείας διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι
στο ποσό των 9.677,42 € (εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α)
του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με την οποία έχει συναφθεί Προγραμματική
Σύμβαση (ΚΑΕ 977502082). Για την υλοποίησή του έχει προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 εγγραφή με Κ.Α. 25-7312.007 και ποσό 600.000,00 €
και έχει εκδοθεί η με α.π. 65071/2021 και αρ. ΑΑΥ Β-866 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Αμαρουσίου.
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων

Ευάγγελος Κάββαλος
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