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ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
(ΑΡ. ΜΕΛ. 100/2017)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΟΥ Ν. 1337/83.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε. Σ.Η. ΔΗ. Σ. )
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος
ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης
έργου κάτω των ορίων, του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού 154.547,58 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπ αρ. 100/2017 Μελέτης του ως άνω έργου, ανέρχεται σε 191.638,99
Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 113.889,15 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών): 20.158,38 € ,
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας : 37.091,42 €
Αναθεώρηση :0,00 €
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή:
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Οδός:
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36, Κουφάλια
Ταχ.Κωδ.:
57100
Τηλ.:
23913 30212
fax:
23913 30250
E-mail:
e.podouri@n3.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα:
www.dimos-chalkidonos.gr
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/02/2018, ημέρα
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/02/2018,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimos-chalkidonos.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 12-02-2018, 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 16-02-2018.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.) 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 ΣΔΣ, 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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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.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την
επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016, παρ.3.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.091,00 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.7323.313 , του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και η
χρηματοδότηση θα είναι από ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΟΥ Ν. 1337/83. Για την παρούσα διαδικασία έχει
εκδοθεί η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 405/2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 (ΑΥΔ 428/15-9-2017).
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος.

Ο Δήμαρχος
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