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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Μυκόνου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ»  του  Δήμου  Μυκόνου,  για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  μηνός,  συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 73.763,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και την με αριθμό 23/2015 Μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προσμέτρηση,
Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων-Προϋποθέσεις  Εκτέλεσης  Εργασιών,  Γενική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων,
Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός),  όπως  συντάχθηκε,  ελέγχθηκε  και  υπογράφηκε  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών
Υπηρεσιών. 
Η εκτέλεση της  εργασίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές.  Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  ορίζεται  η  χαμηλότερη  τιμή   για  το
σύνολο των εργασιών. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς
και οι ενώσεις και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους  μέχρι τις 20 Αυγούστου 2015, ημέρα
Πέμπτη και  από ώρα 10.00 πμ.  έως 10.30 πμ.,  ή  να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχ/κή  Δ/νση
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ακτή Καμπάνη , Μύκονος Τ.Κ. : 84600.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σε ποσό ίσο με
το 2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των
1.199,40€, και  θα έχει ισχύ ενός (1)  μηνός μετά τη λήξη του χρόνου ισχύς της προσφοράς και θ’
απευθύνεται προς το Δήμο Μυκόνου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο
υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στο
Δημοτικό  Κατάστημα  Μυκόνου,  με  αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης  και  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  Οι  δαπάνες  δημοσίευσης της
παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα
του  Δήμου  Μυκόνου  www  .  mykonos  .  gr.  Γενικές  πληροφορίες  παρέχονται  και  από  την  Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών /τηλέφωνο 2289028557, φαξ 2289028567.
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