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Ο ∆ΗΜΟΣ Χαλκηδόνος
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό

διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 26 & 27 του Ν. 4412/2016, µε σφραγισµένες

προσφορές κια κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη σε ευρώ για την σύναψη
ηλεκτρονικής δηµόσιας σύµβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου

“Ασφαλτόστρωση

τµηµάτων οδών ∆ιονυσίου Σολωµού και Κωνσταντίνου Καραµανλή στην περιοχή επέκτασης Κουφαλίων” µε
προϋπολογισµό 80.645,16 € + 19.354,84 € =100.000,00 (ΦΠΑ 24%).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών σύµφωνα µε την 49/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής :
-Ο∆ΟΠΟΪΑΣ κατηγορίας Α1 και άνω και
-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ κατηγορίας Α1 και άνω

1. O διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Για τη συµµετοχή στο
διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ. 225/2017 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκρισης δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2017.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
Ο∆ΟΠΟΪΙΑΣ εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α1 και άνω και Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α1 και
άνω και που είναι εγκατεστηµένα σε:
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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς η πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την Τρίτη 16/01/2018 καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα 10:00 π.µ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/01/2018, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 π.µ.
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