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

Χαλκίδα

13/06/23018

Αριθμός Πρωτ.: OIK. 21704

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)
TOY ΕΡΓΟY: ''ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ–ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ''
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY: 1.752.488,88 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)/ 2.173.086,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).
Χρηματοδότηση: από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020''
Συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Τ.Π.Α. στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, με Κ.Α. 64-7341.0013
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Διευθύνουσα - Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 34 ΚΑΙ ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΤΚ: 4133 ΧΑΛΚΙΔΑ
Κωδικός NUTS: EL642 ΕΥΒΟΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: filippos.kozionas@dchalkideon.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dimoschalkideon.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Φίλιππος Κοζιώνας
Τηλέφωνο: 2221355143
Φαξ: 2221035000
2. Επικοινωνία:
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 του Δήμου Χαλκιδέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoschalkideon.gr/
Προκηρύξεις/ Εργα.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση των
συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών.
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου:
Για τις εργασίες ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ CPV: 45233120-6
Για τις εργασίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ CPV: 45232420-2
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
7. Τόπος Εκτέλεσης: Δήμος Χαλκιδέων (NUTS:EL642 ΕΥΒΟΙΑ)
8.Τίτλος έργου: ''ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ–ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ''
Ο τίτλος της Πράξης είναι: ''ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ''
9. Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή αφενός της οδού πρόσβασης του
Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας μήκους εντός σχεδίου πόλεως 270,00μ με πλάτος 18,00μ και
μικρού τμήματος 45μ εκτός σχεδίου πόλεως (έργο οδοποιΐας), αφετέρου των αγωγών μεταφοράς των
ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου μήκους 605μ περίπου, διατομής Φ800mm
από τσιμεντοσωλήνες με 14 φρεάτια επίσκεψης και των ακαθάρτων υδάτων του Νοσοκομείου μήκους
1.130m περίπου, διατομής Φ250mm και Φ315mm με 27 φρεάτια επίσκεψης, και της εκβολής τους σε
υφιστάμενους αποδέκτες (έργο υδραυλικών).
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.752.488,88 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)/ 2.173.086,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).
Επί του ανωτέρω συνολικού ποσού, ο επιλέξιμος Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των
1.921.085,66€, με μη επιλέξιμο ποσό του ΦΠΑ 252.000,54€, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους
πόρους του Δήμου Χαλκιδέων, και προκύπτει ως κάτωθι :
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(α) εργασίες Υδραυλικών: 716.965,70χ1,18χ1,15= 972.922,45€
(β) μέρος απολογιστικών αναδόχου : 71.897,90€
(γ) μέρος αναθεώρησης: 5.181,92€
Ητοι, μη επιλέξιμο Φ.Π.Α. : 24% Χ (972.922,45 + 71.897,90 + 5.181,92)= 24% Χ 1.050.002,27=
252.000,54€
11. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 74175
12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
13. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
14. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 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.
• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (ε) 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).
15. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 22.Α της διακήρυξης.
16. Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Διακήρυξης.
17.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας : Απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες έργου
του άρθρου 21 της Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
17.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαi
Ολοι οι οικονομικοί φορείς, τόσο οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα όσο και οι αλλοδαποί , οφείλουν να πλη ρούν κατ΄ελάχιστο τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στα άρθρα
99 & 100 του Ν.3669/2008, όπως ισχύουν για την 1η τάξη του ΜΕΕΠ κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και
την 2η τάξη του ΜΕΕΠ κατηγορίας έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και την Α2 τάξη του ΜΕΕΠ κατηγορίας έργων
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη των εργασιών Οδοποιίας ανέρχεται σε 532.546,44€ (χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση
και απολογιστικά), η δαπάνη των εργασιών Υδραυλικών ανέρχεται σε 899.305,97€ (χωρίς ΦΠΑ, αναθε ώρηση και απολογιστικά) και η δαπάνη των εργασιών Ηλεκτρομηχανολογικών ανέρχεται σε 191.987,68€
(χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απολογιστικά).
17.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταii
Ολοι οι οικονομικοί φορείς, τόσο οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα όσο και οι αλλοδαποί , οφείλουν να πλη ρούν κατ΄ελάχιστο τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που ορίζονται στο άρθρο 100
του Ν.3669/2008, όπως ισχύουν για την 1η τάξη του ΜΕΕΠ κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και την 2η
τάξη του ΜΕΕΠ κατηγορίας έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και την Α2 τάξη του ΜΕΕΠ κατηγορίας έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
18. Εγγύηση συμμετοχής: 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 35.050,00 ευρώ, με ισχύ τουλάχιστον έξι
(6) μήνες και τριάντα (30) ημέρε ςαπό την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
ήτοι μέχρι 12/02/2019. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
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περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
19. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
20. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16.
21. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάση τιμής και σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε
ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/16, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
22. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/07/2018,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
23. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
24. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
25. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/07/2018,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
26. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
27. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
28. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
29. Χρηματοδότηση:Το έργο χρηματοδοτείται για το ποσό των 1.921.085,67 € από τον ενάριθμο
''2017ΕΠ05610048'' της Σ.Α. ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. με τίτλο ''ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ'' μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
''ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020'', στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο, με ποσοστά συγχρηματοδότησης
της δαπάνης του, 50% από εθνικούς πόρους και 50% από ενωσιακούς πόρους του του Ταμείου ΕΤΠΑ
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Για το ποσό των 252.000,54 € χρηματοδοτείται από τακτικούς πόρους του Δήμου Χαλκιδέων.
Φορέας χρηματοδότησης: Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
30. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: Προδικαστική προσφυγή ασκείται
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σ ύμφωνα με το
άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
31. Άλλες πληροφορίες
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου με καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης αυτού,
αποφασίστηκε με την αριθ.432/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΒΑΩΩΗΑ-ΤΨΞ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΑΓΩΝΗΣ

18PROC003259063 2018-06-14
i

ii

