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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306611-2017:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μύκονος: Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές
2017/S 148-306611

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Μυκόνου
Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη
Μύκονος
846 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Ασημομύτης - Στάης
Τηλέφωνο:  +30 2289023261
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: massimomitis@mykonos.gr 
Φαξ:  +30 2289023261
Κωδικός NUTS: EL422
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://mykonos.gr

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Μυκόνου 2017- 2018».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79300000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:massimomitis@mykonos.gr
http://mykonos.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η υλοποίηση των δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου
Μυκόνου, συμπληρωματικών:
- με τις δράσεις Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
- με τις δράσεις Τουριστικής Προβολής που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, από τον ΕΟΤ.
Οι δράσεις τουριστικής προβολής έχουν ως στόχο την προώθηση του υφιστάμενου προϊόντος όπως αυτό
έχει διαμορφωθεί και προσφέρεται στη Μύκονο. Οι δράσεις τουριστικής προβολής του Δήμου στοχεύουν
στην τοποθέτηση του Τουριστικού Προορισμού «Μύκονος» στο ευρύτερο κοινό (εν δυνάμει τουρίστες) ώστε
να εξασφαλισθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη ζήτηση και γενικότερα η μεγιστοποίηση των μεσοπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων ωφελειών για το Δήμο.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 282 258.06 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL422
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Μύκονος.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η υλοποίηση των δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου
Μυκόνου, συμπληρωματικών:
- με τις δράσεις Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
- με τις δράσεις Τουριστικής Προβολής που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο από τον ΕΟΤ.
Οι δράσεις τουριστικής προβολής έχουν ως στόχο την προώθηση του υφιστάμενου προϊόντος όπως αυτό
έχει διαμορφωθεί και προσφέρεται στη Μύκονο. Οι δράσεις τουριστικής προβολής του Δήμου στοχεύουν
στην τοποθέτηση του Τουριστικού Προορισμού «Μύκονος» στο ευρύτερο κοινό (εν δυνάμει τουρίστες) ώστε
να εξασφαλισθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη ζήτηση και γενικότερα η μεγιστοποίηση των μεσοπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων ωφελειών για το Δήμο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 282 258.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, δυνάμει του οποίου πιστοποιείται
τουλάχιστον κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης στον υποψήφιο Ανάδοχο ότι είναι
εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου ότι είναι εγγεγραμμένος σε
Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και
β] πιστοποιητικό ή βεβαίωση, που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή του οικείου κράτους
— μέλους ή χώρας, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος τουλάχιστον κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης στον υποψήφιο Ανάδοχο διαθέτει ειδική έγκριση ή είναι μέλος
συγκεκριμένου οργανισμού, ώστε δύναται να παράσχει τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής του.
Σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων.
Ειδικότερα οι Ελληνες πολίτες:
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου επαγγελματικού φορέα, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της
υπό ανάθεση σύμβασης κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ημερομηνία των δικαιολογητικών κατακύρωσης και γενικότερα όλα όσα
αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
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IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/09/2017
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/09/2017
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Aρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής
διαγωνιζομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις
σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) όπως τροποποιημένα ισχύουν.
Ειδικότερα οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις
ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής
διαδικασίας που ξεκινά για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μετά την 26.6.2017 κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στα ανωτέρω άρθρα καθώς και στις διατάξεις του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.2017 τεύχος Α'):
Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

http://www.aepp-procurement.gr/
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VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Μυκόνου
Ακτή Καμπάνη, Γιαλός
Μύκονος
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2289023261
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mayor@mykonos.gr 
Φαξ:  +30 2289022229

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/07/2017

mailto:mayor@mykonos.gr
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