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ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΔΑ: ΨΠΤΔΩΗ2-8ΚΙ

Κουφάλια, 19/05/2016
Αρ.Πρωτ.: 7436

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως-ΤΚ 57100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ.Γκαντσίδου
Τηλ.: 2391330131
Fax : 2391330130
Email: d.gkantsidou@n3.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για
την ανάδειξη αναδόχου για τις Εργασίες επισκευής και συντήρησης των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος
Ο Δήμος Χαλκηδόνος σύμφωνα με την αρ. 87/2016 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, αποφάσισε τη διενέργεια διαπραγμάτευσης για τις Εργασίες επισκευής
και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος, με
τους ίδιους όρους και σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 17695/245/05-10-2015 (ΑΔΑΜ:
15PROC003119857/05-10-2015) διακήρυξη και με την αρ. 23/2015 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης πενήντα χιλιάδων ευρώ
(50.000,00 €) με ΦΠΑ για ένα έτος, αναλυτικά όπως παρακάτω:
ΤΜΗΜΑ 2 «Μηχανήματα έργου, φορτηγά, λεωφορεία», π/υ 50.000,00 €
Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 και χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης.
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να
υποβάλετε τις προσφορές σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόσκληση και στην αρ. πρωτ. 17695/245/05-10-2015 διακήρυξη του
ανοικτού διαγωνισμού που προηγήθηκε, υποβάλλοντας τα ζητούμενα από τη
διακήρυξη δικαιολογητικά.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
για το οποίο καταθέτουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.
gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ
Παρασκευή
20/05/2016
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή
20/05/2016 και ώρα
08:30

Παρασκευή
03/06/2016 και ώρα
17:00
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03/06/2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψήφιων αναδόχων στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτούς ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και
προσκομίζονται από αυτούς εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή στην υπηρεσία. Όσα δε, δεν έχουν συνταχθεί / εκδοθεί από τον ίδιο τον
προσφέροντα και συνεπώς δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του, πρέπει να
προσκομισθούν επίσης στην Α.Α. εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή τους. Η προσκόμιση θα γίνεται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης θα προβεί στη
διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Οικονομικών
προσφορών».
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του αρθρ. 6 του ν.
4155/13 και του αρθρ. 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων».
Οι υποβαλλόμενες στη διαδικασία διαπραγμάτευσης προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προθεσμία που
αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η πρόσλκηση σε διαπραγμάτευση θα αναρτηθεί στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΔΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ), στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος
στη διεύθυνση (URL): http://www.dimos-chalkidonos.gr, στην διαδικτυακή
εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr/.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα τα τεύχη του διαγωνισμού να αποστέλλονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν επικοινωνίας με την
Τεχνική Υπηρεσία στo e-mail: a.koukoulaki@n3.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Αρμόδιοι υπάλληλοι Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2391330140 φαξ : 2391330134, και Δήμητρα Γκαντσίδου στο τηλ.
2391330131.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
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