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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                  
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                
Τμήμα  Εκτέλεσης Νέων  Έργων 
και Μελετών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. O  Δήμος  Χαλκιδέων,  προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου   «Ανάπλαση

περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη» με προϋπολογισμό 350.000,00ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ]. Το έργο

συντίθεται  από  τις  ακόλουθες  κατηγορίες  εργασιών:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 2.Τα τεύχη  δημοπράτησης του διαγωνισμού (πλην του  εντύπου της  οικονομικής  προσφοράς)  θα  είναι

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  www.dimoschalkideon

.gr/προκηρύξεις /Εργα από όπου και θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να παραλάβουν  τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού  από την

έδρα  της  υπηρεσίας  στο  Δημαρχιακό  Κατάστημα,  επί  της  οδού  Ληλαντίων  34  και  Μεγασθένους,  στη

Χαλκίδα, μέχρι τις   11/5/ 2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία

Ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Συμβάσεων πρότυπο διακήρυξης  Παράρτημα Β.

Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα  2221355155  &   FAX επικοινωνίας  22210-35000,  αρμόδιος  υπάλληλος  για

επικοινωνία Δάφνη Παπανέστη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις    16/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (Ώρα λήξης της υποβολής

προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Ληλαντίων 34  και Μεγασθένους (5ος όροφος) και το

σύστημα υποβολής προσφορών είναι με Επιμέρους Ποσοστά Έκπτωσης σύμφωνα με το  άρθρο 95 παρ. 2Α

του Ν. 4412/2016.

 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  σε

έργα  Ηλεκτρομηχανολογικά,   εφόσον  ανήκουν  στην  Α1  Τάξη  και  άνω  και  σε  έργα  Οικοδομικά

εφόσον ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω και σε έργα οδοποιίας εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη και

άνω και σε έργα πρασίνου  εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω

 iκαι 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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν 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. 
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).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5645,00  ΕΥΡΩ και

ισχύ τουλάχιστον εννέα  (9) μηνών και 30 ημερών,από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των

προσφορών δηλαδή μέχρι  τουλάχιστον την  16/3/2018).6. Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  ΚΑΠ

Χαλκίδα     13    /04 / 2017

Αριθμός  Πρωτ. : 14885



  (  )     ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ με ΚΑΕ  :  45.7326.0004. Προκαταβολή  δε  θα

χορηγηθεί.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
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 Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους
όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).


