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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερης τιμής) για την επισκευήσυντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Χαλκηδόνος,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατών πενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (151.600,00 €) με ΦΠΑ 24%
για ένα έτος.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 36- Κουφάλια Ν.Θεσσαλονίκης
Ταχ.Κωδ.: 57100
Τηλ.: 2391330101, 2391330131, 2391330140
Telefax:2391330130
E-mail: d.gkantsidou@n3.syzefxis.gov.gr, m.papadimitriou@n3.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα::http://www.dimos-chalkidonos.gr
Κωδικός NUTS: GR122
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου www.dimos-chalkidonos.gr. και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες: αρμόδιοι υπάλληλοι η κα Δήμητρα Γκαντσίδου, τηλ 23913-30131, φαξ 23913-30130, e-mail :
d.gkantsidou@n3.syzefxis.gov.gr και ο κος Εμμανουήλ Παπαδημητρίου στο τηλέφωνο 2391330140 email :m.papadimitriou@n3.syzefxis.gov.gr ).
3. Η ως άνω συνολική προμήθεια διαιρείται σε τέσσερα (4) διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, με τους
ακόλουθους τίτλους και προϋπολογισμούς (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) :
1. Επιβατικά, μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά μη ανατρεπόμενα, προϋπολογισμού (π/υ) 29.431,40 €
2. Μηχανήματα έργου, φορτηγά, απορριμματοφόρα, π/υ 81.667,71 €
3. Προμήθεια ελαστικών με την τοποθέτησή τους, π/υ 24.336,24 €
4. Προμήθεια ανταλλακτικών κι αναλώσιμων, π/υ 16.164,64 €
Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της προμήθειας αλλά και οι
προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
4. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι
προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής την Τετάρτη 01/03/2017 και ώρα
8:00 πμ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Πέμπτη 23/03/2017 και ώρα 15:00 μμ.
Συστημικός αριθμός του διαγωνισμού: 39.035
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5. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και
των εργασιών συντήρησης κι επισκευών. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους. Οι ενώσεις δεν
υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό 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)
7. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
8. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού.
9. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και
εγγύηση συμμετοχής, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα ή άλλο
νομικό πρόσωπο, ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία καταθέτουν προσφορά.
10. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
11. Στις προσφορές για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2 θα αναφέρεται η κοινή ενιαία εκπτώση για ανταλλακτικά και
εργασίες η οποία θα οδηγεί στην χαμηλότερη συνολικά τιμή. Ενώ για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 3 & 4 θα αναφέρεται η
χαμηλότερη τιμή που προσφέρεται ανά τεμάχιο.
12. Τόπος παράδοσης είναι ο Δήμος Χαλκηδόνος.
13. Η πληρωμή της αξίας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα γίνεται με την εξόφληση του 100% κάθε τμηματικής
παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή τους και με την προϋπόθεση υποβολής όλων των απαραίτητων για
την πληρωμή δικαιολογητικών.
14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.
15. Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α).
15. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 & 2018 και θα προέρχεται
από ιδίους πόρους.
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),
στο site του Δήμου http://www.dimos-chalkidonos.gr , στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο.
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