
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μχθνλνο, 21 /12/2017 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ                                                Αξηζ. Πξση:-12660- 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ 

ΣΙΣΛΟ 

“ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ” 

Κωδηθόο NUTS  έδξαο αλαζέηνπζαο Αξρήο: EL 422 

Κωδηθόο NUTS ηόπνπ εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: EL422 

CPV: 34922000-6 (Δμνπιηζκόο δηαγξάκκηζεο νδώλ) 

Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 172/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο,  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. Ο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 

Δπξψ (199.400,00 €) πιένλ ηνπ ΦΠΑ (24%), ήηνη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα επηά ρηιηάδσλ 

δηαθνζίσλ πελήληα έμη Δπξψ (247.256,00€).  

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ: 05/01/2018   

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 08/01/2018 θαη ψξα 

08:00  

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 24/01/2018 θαη 

ψξα 13:00 

 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ 

(ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»  ζα γίλεη ηέζζεξηο (4) 

εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00 

πκ. 

Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο  

Η πξνκήζεηα αθνξά 

-πιηθά δηαγξάκκηζεο ζε ιεπθή απφρξσζε,  

- αληαλαθιαζηηθά γπάιηλα ζθαηξίδηα θαη ησλ ζπλαθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ γπάιηλσλ ζθαηξηδίσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα δεδνκέλνπ φηη 

ελζσκαηψλνληαη ζηα ρξψκαηα δηαγξάκκηζεο θαη αληαλαθινχλ ην θσο ησλ πξνβνιέσλ ησλ νρεκάησλ 

θαζηζηψληαο νξαηή ζηνπο νδεγνχο ηελ δηαγξάκκηζε, ζηνλ δξφκν απφ κεγάιε απφζηαζε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

Έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη νη εξγαζίεο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ρξψκαηνο δηαγξάκκηζεο. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπληήξεζε - 

αλαλέσζε ηεο πθηζηάκελεο δηαγξάκκηζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέαο, ζε νδνχο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Οη πνζφηεηεο  ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ε αμία ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ είλαη νη αθφινπζεο 

ΟΜΑΓΑ Α 

Α/Α ΔΙΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ

 

ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΔΙΓΟ 

1 

Αθξπιηθφ ρξψκα 

δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο 

ιεπθφ kg 

66.450,00 2,10€ 139.545,00 € 

2 
Γπάιηλα ζθαηξίδηα  

 

kg 
13.340,00 1,00€ 13.340,00 € 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΔΙΓΟ 

1 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο 

Τιηθψλ ΟΜΑΓΑ Α m2 
66.450,00 0,70€ 46.515,00 € 

 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη κε ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α.: 30-7333.0107 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017-2018    

 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο:   

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, 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, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 
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2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
 
  

 

Απαηηνύκελεο εγγπήζεηο:  

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 3.988€  επξώ. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, 

πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Πξνζθνξέο: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο  γηα  φιεο ηηο 

πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο  .  

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα  ην ζύλνιν ηωλ εηδώλ θαη ηωλ εξγαζηώλ ηεο κειέηεο. 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο γηα δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  ζε έλα (1) εκεξνινγηαθό έηνο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ 

ζρεηηθνύ ζπκθωλεηηθνύ ή κέρξη εμάληιεζεο ηνπ πνζνύ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο κε 

δηθαίωκα παξάηαζεο εάλ απηό θξηζεί απαξαίηεην, πάληνηε εληόο ηωλ νξίωλ ηνπ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 .  

Γηάζεζε εγγξάθωλ-ζηνηρείωλ ηνπ δηαγωληζκνύ: Πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα 

αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ, νκνίσο ζα αλαξηεζεί θαη ε δηαθήξπμε ζην ΚΗΜΓΗ βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ζην ΔΗΓΗ  ζηελ  δηαδηθηπαθή πχιε  www.promitheus.gov.gr. Πεξίιεςε ηεο  

δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Σχπν ζχκθσλα κε ην Νφκν.  

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πιήξεο θαη απεξηφξηζηε ρξήζε ησλ ηεπρψλ ηεο ζχκβαζεο  είλαη δηαζέζηκεο 

απφ : ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr  θαζψο θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ www.mykonos .gr. 

Παξνρή δηεπθξηλίζεωλ: Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  

ην αξγόηεξν 8 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mykonos/
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αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Η.ΓΗ., ην αξγόηεξν εληόο ηεζζάξωλ εκεξώλ πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε 

θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν 

είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν 

 

                                                       

                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

       ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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