
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μχθνλνο, 29 /11/2017 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΧΝ                                                Αξηζ. Πξση:-11782- 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ 

ΣΙΣΛΟ 

“ Παξνρή ππεξεζηώλ ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο Δήκνπ - Δηαρείξηζεο Εγγξάθσλ & Ρνήο Εξγαζηώλ, 

κε ελζσκαησκέλεο Πξνεγκέλεο Φεθηαθέο Τπνγξαθέο ” 

 

Κσδηθόο NUTS  έδξαο αλαζέηνπζαο Αξρήο: EL 422 

Κσδηθόο NUTS ηόπνπ εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: EL422 

CPV: 72000000-5 (Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο θαη πλαθείο Τπεξεζίεο) 

Ο Δήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 148/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο,  κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ  ΠΛΕΟΝ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνηθνλνκηθή  άπνςε  βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο – ηηκήο, πξνζθνξά.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16. Ο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ Επξψ (60.000,00 €) πιένλ 

ηνπ ΦΠΑ (24%), ήηνη ζην πνζφ ησλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη ηεηξαθνζίσλ Επξψ 

(74.400,00€).  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, Γηαιφο - Αθηή Κακπάλε, 

Μχθνλνο, απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ ηελ  13-12-2017, θαη ώξα 11:00. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα παξαδψζνπλ νη ίδηνη ή νη εθπξφζσπνη ηνπο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηηο θιεηζηέο πξνζθνξέο ηνπο (εληαίνο θιεηζηφο Φάθεινο ή ζπζθεπαζία) ηελ εκέξα θαη ψξα 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθψο ή κε courier, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πεξηέιζεη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ   12-12-2017 θαη ώξα 15:00.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα ή πεξηέξρνληαη θαη ππνβάιινληαη ζην Δήκν κε νπνηνδήπνηε 

άιιν ηξφπν, πιελ απηνχ πνπ πξνβιέπνπλ νη σο άλσ  παξάγξαθνη δε γίλνληαη δεθηέο. 

Αληηθείκελν Τπεξεζίαο  

Σν Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο, απνηειεί ε ππνζηήξημε ηνπ θνξέα «Δήκνο Μπθφλνπ» ζηελ ςεθηαθή 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ, ε νπνία ζα επηηεπρζεί κέζσ εγθαηάζηαζεο, 

παξακεηξνπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα Φεθηαθήο 

Δηαρείξηζεο Εγγξάθσλ & Ρνήο Εξγαζηψλ κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνεγκέλσλ Φεθηαθψλ 

Τπνγξαθψλ. Σν αληηθείκελν, νη ζηφρνη θαη ηα παξαδνηέα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ αλαιχνληαη 

ζηελ ππ’ αξηζκ. 25/2017 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ. 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη κε ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α.: 00-6142.0011 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017 θαη 2018.    

 

 

ΑΔΑ: ΨΤΓ9ΩΚΚ-Π2Β



Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο:   

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα πνπ  αζθνχλ λφκηκα  ηελ εκπνξία ή δηαθίλεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Ειιάδα ή 

ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζπγθεθξηκέλα 

:α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2, 4 θαη 5  θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 25 ηνπ  Ν. 4412/2016  

δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ γ`  ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο  δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 

Απαηηνύκελεο εγγπήζεηο:  

Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη Εγγπεηηθή Επηζηνιή 

Καιήο Εθηέιεζεο. Η Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο εθδίδεηαη γηα πνζφ ηέηνην πνπ νπνίν 

αληηζηνηρεί ζην 5 % επί ηεο πλνιηθήο πκβαηηθήο Σηκήο άλεπ ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Πξνζθνξέο: ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθό ηίκεκα έλαληη ηνπ νπνίνπ 

πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν Πξνζθέξσλ  ην ζχλνιν ησλ  αηηνχκελσλ  ππεξεζηψλ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ:  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο Δηελέξγεηαο ηνπ Δηαγσληζκνχ.). Πξνζθνξά, ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο 

αξκφδηαο Επηηξνπήο. 

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο/ππνςήθηνο αλάδνρνο, έρεη δηθαίσκα λα θαηαζέζεη κία 

θαη κνλαδηθή πξνζθνξά γηα ην έξγν. Δε ζα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζηα νηθεία άξζξα ηεο δηαθήξπμεο.  

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Δηάζεζε εγγξάθσλ-ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνύ: Η πεξίιεςε ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ.  

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεκνζηεχνπλ θαη’ ειάρηζηνλ 12 εκέξεο ηηο πξνθεξχμεηο θαη, αλεμαξηήησο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο απηψλ, ζην ΚΗΜΔΗ, φπνπ ζεσξείηαη σο έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίεπζεο. 

Σέινο αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν www.diavgeia.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ, 

http://www.mykonos.gr, θαζψο θαη ζην ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

Παξνρή πκπιεξσκαηηθώλ Πιεξνθνξηώλ/ Δηεπθξηλίζεσλ: 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/ δηεπθξηλίζεηο, κέρξη θαη νθηώ (8) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο. Οη ελ ιφγσ 

http://www.mykonos.gr/
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πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη εγγξάθσο ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξν ηεο Καηαιεθηηθήο Ηκεξνκελίαο 

Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ηεο Πξνθήξπμεο. 

Οη γξαπηέο απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, θνηλνπνηνχληαη εληφο ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε  

αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.mykonos.gr  ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ. 

 

                                                       

                    Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

       ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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