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ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ                                                Αξηζ.Πξση:-3204- 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

“ΒΔΛΣΙΩΗ, ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 2016-2017”. 

 

Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’αξηζκ. 32/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό δεκόζην αλνηρηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή για ηην ππομήθεια εξοπλιζμού για 

ηην «Βεληίωζη, επέκηαζη και ολοκλήπωζη ηος δικηύος αθληηικών εγκαηαζηάζεων 2016-2017» 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ Π1/2390/2012, ηνπ Ν.3463/2006, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 

87Α’/7.6.2010), ηελ Απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ) γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, ελδεηθηηθνύ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

εθαηόλ ζαξάληα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δεθαπέληε επξώ θαη είθνζη ιεπηώλ (140.515,20 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (23%). 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ: 22/04/2016   

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 25/04/2016 θαη ώξα 

08:00  

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 18/05/2016 θαη 

ώξα 18:00 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ώξα 10.00 κέζσ ηεο  Γηαδηθηπαθήο 

πύιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ:  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα 

εκεδαπά ή αιινδαπά θαζώο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ ή θνηλνπξαμίεο πνπ 

αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην 

δηαγσληζκό κπνξεί λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθή πξνζθνξά κόλν γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ 

θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ ππό 

πξνκήζεηα εηδώλ. 

 

Απαιηούμενερ εγγςήζειρ: Η πξνζθνξά πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ λα 

ζπλνδεύεηαη από Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο.  Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη  

ζε πνζνζηό 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω1ΣΖΩΚΚ-Β6Φ



Πποζθοπέρ: Γίλoληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα αθνξνύλ κόλν για ηο ζύνολο ηων ειδών ηνπ 

παξόληνο Γηαγσληζκνύ. 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Σξηαθόζηεο είθνζη  (320) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  πξνζκεηξνύκελεο από 

ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο. 

Γιάθεζη εγγπάθων-ζηοισείων ηος διαγωνιζμού: Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ 

ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. όπνπ θαη ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα 

παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ –δηεπθξηλήζεσλ, κόλν από εγγεγξακκέλνπο ζην ζύζηεκα 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δπίζεο ην ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα  ηνπ 

Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεύζπλζε www.mykonos.gr όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη 

πιήξεο πξόζβαζε απηώλ.   

Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα Μπθόλνπ, ζ’ απνζηαιεί ζην 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην θαη ζα δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ./Σεύρνο ∆∆ θαη ζηνλ Σύπν. Σα έμνδα 

δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

                                                       

                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

      ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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