ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Κουφάλια, 26-03-2018
Αριθμ.Πρωτ.: 3385

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήµος Χαλκηδόνος, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση κατασκευής του
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», µε προϋπολογισμό 43.553,94 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με
προϋπολογισμό 24.357,34 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και β) κατηγορία
ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 19.196,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,
απρόβλεπτα).
CPV: 45262422-5

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν δωρεάν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
του διαγωνισμού, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από το Δήμο
Χαλκηδόνος/Τεχνική Υπηρεσία, δ/νση: Εθν. Αντίστασης 36, Τ.Κ. 57100 Κουφάλια,
πληροφορίες: κ. Κουκουλάκη Αντωνία. τηλ.2391330157, 2391330134, μέχρι την Τρίτη, 10/04 /
2018. Τα έγγραφα της σύμβασης αναρτώνται στο https://dimos-chalkidonos.gr.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος.
H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την αριθ. 182/2016 (ΦΕΚ Β 4269 /30-12-2016)
απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής
διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων
του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Κριτήριο για την
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016, ήτοι με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του
προϋπολογισμού, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Επίσης θα υποβληθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την απόφαση 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β΄3698).
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4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στις Δημόσιες Συμβάσεις έργων είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Έργα Γεωτρήσεων και στην Α1 τάξη και άνω για Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 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 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
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.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για την αντίστοιχη κατηγορία έργου.
5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για
τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Χαλκηδόνος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
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