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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μύκονος, 21/07/2015 

Αρ. Πρωτ.: -6274-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την :

΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΜΥΚΟΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015΄΄

Ο Δήμος Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά για την προμήθεια κάδων όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις προδιαγραφές της
μελέτης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά  σε 21.500,00 € συν  3.440,00 € για Φ.Π.Α.
16%. Συνολικά δηλαδή  24.940,00€. 

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:

 του  Ν.  2286/95  «Προμηθειες  του  Δημοσιου  Τομεα  και  Ρυθμισεις  συναφων  θεματων»
(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).

 της  αποφασης  του  Υπ.  Εσωτερικων  11389/93  «Ενιαιος  κανονισμος  προμηθειων
οργανισμων Τοπικης Αυτοδιοικησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)

 του Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογη  της  Ελληνικης  Νομοθεσιας στις διαταξεις  της οδηγιας
2004/18/ΕΚ  περι  συντονισμού  διαδικασιων  σύναψης  δημοσιων  συμβασεων  εργων,
προμηθειων και υπηρεσιων», οπως τροποποιηθηκε με την οδηγια 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α
64/2007) της Επιτροπης και την Οδηγια 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου και
του Συμβουλιου της 16 Νοεμβριου 2005.

 του N.3463/2006 «Δημοτικος και Κοινοτικος Κωδικας» (ΦΕΚ τ. Α ́ 114/2006).

 του  Ν.3852/2010  «Νεα  Αρχιτεκτονικη  της  Αυτοδιοικησης  και  της  Αποκεντρωμενης
Διοικησης - Προγραμμα Καλλικρατης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαιτερα του αρθρου 278.

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3789/12.05.2015 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
εργατοτεχνικού προσωπικού

 Την υπ’ αριθμ. 92/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
μελέτη, εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε πίστωση  24.940,00  €, σε βάρος του ΚΑ 20-
7135.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2015, καθώς επίσης
καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και την Τεχνική
Περιγραφή, καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη, Μύκονος, 84600 ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων, την ημερομηνία 04
Αυγούστου 2015,  ημέρα  Τρίτη και ώρα  13.00 μ.μ.. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η
13:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας.
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Δικαιωμα συμμετοχης στο διαγωνισμο εχουν αναγνωρισμενοι προμηθευτες του δημοπρατούμενου
ειδους, εγγεγραμμενοι στο οικειο Επιμελητηριο, καθως επισης και αναγνωρισμενοι αντιπροσωποι
οικων  του  εξωτερικού  εγγεγραμμενοι  στα  οικεια  επιμελητηρια,  προσκομιζοντας  αποδεικτικα
εγγραφα των αντιπροσωπευομενων εργοστασιων της αλλοδαπης. Και ολα τα φυσικα και νομικα
προσωπα της ημεδαπης η της αλλοδαπης, εγγεγραμμενα σε επαγγελματικο η εμπορικο μητρωο
κατα τους ορους που καθοριζονται απο τους νομους της χωρας που ειναι εγκατεστημενα.

Καθε προσφορα συνοδεύεται υποχρεωτικα απο εγγύηση συμμετοχης υπερ του συμμετεχοντος για
ποσο που θα καλύπτει το 2% της συνολικης προϋπολογισθεισης δαπανης η της αναλογικα προ-
ϋπολογισθεισης δαπανης για την ποσοτητα που επιτρεπεται να προσφερθει.
Η εγγύηση πρεπει να ισχύει τουλαχιστον επι ενα (1) μηνα μετα την ληξη του χρονου προσφορας
που οριζεται στη διακηρυξη.

Οι  ενδιαφερομενοι  οικονομικοι  φορεις  μπορούν  να  εχουν  πληρη  προσβαση  στα  τεύχη  του
διαγωνισμού  επισκεπτομενοι  την  ιστοσελιδα  του  Δημου  Μυκονου  www.mykonos.gr.  Γενικές
πληροφορίες παρέχονται  και από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού,
τηλέφωνο 2289028410, φαξ 2289022229.

        Μύκονος, 21–07–2015

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ  
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