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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος»
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.
2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος», (C PV: 45332200-5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ).
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 515.881,35€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται σε:


Δαπάνη Εργασιών 293.628,05 €



Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.853,05€.



Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
51.972,17 €,



Στο ανωτέρω ποσό προστίθεται τέλος και δαπάνη απολογιστικών (δαπάνη σύνταξης
υποστηρικτικών μελετών και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου) 17.000,00 € και αναθεώρηση
στις τιμές ποσού 580,08 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από το την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από το Δήμο
Χαλκηδόνος σύμφωνα με τους όρους της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης με ΑΔΑ:
6Φ4ΕΩΗ2-ΘΧΛ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται
η 24/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 30/10/2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία έργων Οδοποιίας ΚΑΙ Υδραυλικών 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
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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 (https://dimoschalkidonos.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τη Δευτέρα, 14/10/2019, οι αναθέτουσες αρχές
παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις
18/10/2019,
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ)
ορίζεται σε 8.320,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης ,
ήτοι μέχρι 24/08/2020 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο,ύψους 5% του συμβατικού
ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή
ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
προκαταβολής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Χαλκηδόνος (Εθνικής Αντιστάσεως 36, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης) όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπ. πληροφοριών: Κος Κωτούλας Χρήστος, ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός,
τηλ. 2391330159, e-mail: X.kotoulas@n3.syzefxis.gov.gr ).
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