
  

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μύκονος, 17/09/2015 

Αρ. Πρωτ.: -8090-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την :

΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ΄΄

Ο Δήμος Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή  για
την προμήθεια κινητών τουαλετών για ΑΜΕΑ όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις προδιαγραφές της
μελέτης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά  σε 34.470,00 € συν  5.515,20 € για Φ.Π.Α.  16%.
Συνολικά δηλαδή  39.985,20€. 

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:

 Τη  με  αριθμό  11389/ΦΕΚ  185  Β'/23-3-1993  απόφαση  του  Υπ.  Εσωτερικων  «Ενιαιος  Κανονισμός
Προμηθειων Οργανισμων Τοπικης Αυτοδιοικησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 

 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμηθειες του Δημοσιου Τομεα και ρυθμισεις συναφων θεματων» 

 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κωδικας Δημων και Κοινοτητων» 

 Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') «Περι Δημοσιου Λογιστικου, ελεγχου των δαπανων του Κρατους τους και
αλλες διαταξεις»

 Το  Ν.  3548/ΦΕΚ  68  Α'/20-3-2007  «Καταχωρηση  δημοσιευσεων  των  φορεων  του  Δημοσιου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τυπο και αλλες διαταξεις»

 Το Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργανωση της δημοτικης αστυνομιας και ρυθμισεις λοιπων
θεματων αρμοδιότητας Υπουργειου Εσωτερικων» και ιδιαιτερα την 13 η παραγραφο του 20ου αρθρου

 Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α'/4-9-2009 «Ρυθμισεις θεματων προσωπικου με συμβαση εργασιας ιδιωτικου
δικαιου αοριστου χρόνου και αλλες διαταξεις οργανωσης και λειτουργιας της Δημόσιας Διοικησης»

 Την  Υπουργικη  Απόφαση  35130/739/ΦΕΚ 1291 Β'/11-8-2010 «Αυξηση  των  χρηματικων  ποσων  του
αρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη συναψη δημοσιων συμβασεων που αφορουν προμηθεια
προϊόντων, παροχη υπηρεσιων η εκτελεση εργων»

 Το  Ν.  3852/ΦΕΚ  87  Α'/7-6-2010  «Νεα  αρχιτεκτονικη  της  αυτοδιοικησης  και  της  αποκεντρωμενης
διοικησης –Πρόγραμμα Καλλικρατης» 

 Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενισχυση της διαφανειας με την υποχρεωτικη αναρτηση νόμων και
πραξεων των κυβερνητικων,  διοικητικων και  αυτοδιοικητικων οργανων  στο διαδικτυο «Πρόγραμμα
Διαυγεια» και αλλες διαταξεις».

 Το Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α') Κυρωση του Κωδικα Διοικητικης Διαδικασιας και αλλες διαταξεις» 

 Το 157ο αρθρο του  Ν.  4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μετρα  στηριξης  και  αναπτυξης  της  ελληνικης
οικονομιας, οργανωτικα θεματα Υπουργειου Οικονομικων και αλλες διαταξεις».

 Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επειγοντα μετρα εφαρμογης των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» και ιδιως τη Ζ’ παραγραφό του 

 Το Ν.  4013/ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011 «Συσταση ενιαιας  Ανεξαρτητης  Αρχης  Δημοσιων Συμβασεων και
Κεντρικου Ηλεκτρονικου Μητρωου Δημοσιων Συμβασεων – Αντικατασταση του εκτου κεφαλαιου του
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Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κωδικας – Προπτωχευτικη διαδικασια εξυγιανσης και αλλες διαταξεις»

 Την  Κοινη  Υπουργικη  Απόφαση  Π1/2380/18-12-2012  (ΦΕΚ  3400  Β’/20-12-2012)  «Ρυθμισητων
ειδικότερων θεματων λειτουργιας και διαχειρισης του Κεντρικου Ηλεκτρονικου Μητρωου Δημοσιων
Συμβασεων του Υπουργειου Αναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομων, Μεταφορων και Δικτυων»

 Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικες ρυθμισεις, ενιαιο μισθολόγιο -βαθμολόγιο,
εργασιακη εφεδρεια και  αλλες διαταξεις  εφαρμογης του μεσοπρόθεσμου πλαισιου δημοσιονομικης
στρατηγικης 2012-2015» 

 Το  Ν.  4250/14  (ΦΕΚ  74  Α/26-03-2014  Διορθ.  σφαλμ.  Στο  ΦΕΚ  111  Α/7-5-2014):  Διοικητικες
Απλουστευσεις-Καταργησεις, Συγχωνευσεις Νομικων Προσωπων και Υπηρεσιων του Δημοσιου Τομεα-
Τροποποιηση Διαταξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπες ρυθμισεις.

 την υπ’ αριθμ.22/2015 μελετη της Διευθυνσης Τεχνικων Υπηρεσιων. 

 την υπ’ αριθμ. 105/2015 απόφαση της Οικονομικης Επιτροπης με την οποια εγκριθηκε η μελετη της
Διευθυνσης Τεχνικων Υπηρεσιων, εγκριθηκε η δαπανη και ψηφιστηκε πιστωση 40.000,00 €, σε βαρος
του ΚΑ 15-7135.0002 με τιτλο «Προμηθεια κινητων τουαλετων για ΑΜΕΑ», του προϋπολογισμου του
Δημου του οικονομικου ετους 2015 και εγκριθηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμου.

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και την Τεχνική Περιγραφή,
καθως και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι προσφορες, επι ποινη αποκλεισμου, θα περιλαμβανουν τόσο τα
προς προμηθεια ειδη, όσο και τις εργασιες τοποθετησης αυτων, όπως οριζεται και περιγραφεται στην Μελετη
που συνοδευει την παρουσα

Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί  στο Δημαρχείο  Μυκόνου,  Ακτή  Καμπάνη,  Μύκονος,  84600 ενώπιον  της
Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων,  την  ημερομηνία  30
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.
της ίδιας ημέρας.

Δικαιωμα συμμετοχης στο διαγωνισμό εχουν αναγνωρισμενοι προμηθευτες του δημοπρατουμενου ειδους,
εγγεγραμμενοι  στο  οικειο  Επιμελητηριο,  καθως  επισης  και  αναγνωρισμενοι  αντιπρόσωποι  οικων  του
εξωτερικου  εγγεγραμμενοι  στα  οικεια  επιμελητηρια,  προσκομιζοντας  αποδεικτικα  εγγραφα  των
αντιπροσωπευόμενων εργοστασιων της αλλοδαπης. Και όλα τα φυσικα και νομικα πρόσωπα της ημεδαπης
η της αλλοδαπης, εγγεγραμμενα σε επαγγελματικό η εμπορικό μητρωο κατα τους όρους που καθοριζονται
από τους νόμους της χωρας που ειναι εγκατεστημενα.

Καθε προσφορα συνοδευεται  υποχρεωτικα από εγγυηση συμμετοχης υπερ του συμμετεχοντος για ποσό
που θα καλυπτει το 2% της προεκτιμωμενης αξιας της συμβασης (νοειται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της
μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζόμενου) εκτός ΦΠΑ.

Η μελετη και η διακηρυξη βρισκονται στα γραφεια του Δημου Μυκόνου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορουν τις
εργασιμες  ημερες  και  ωρες  να λαμβανουν γνωση (Δ/νση  Τεχνικων Υπηρεσιων,  Δημος  Μυκόνου,  Δημοτικό
Καταστημα, Γιαλός -  Ακτη Καμπανη,  Μυκονος, Τ.Κ.  84600, τηλ: 22890 23261,fax:  22890 22229).  Επισης θα
παρεχεται  ελευθερη,  αμεση  και  πληρης  πρόσβαση  στη  Συγγραφη  Υποχρεωσεων  και  τα  λοιπα  τευχη  του
παρόντος διαγωνισμου στην ιστοσελιδα του Δημου Μυκόνου www.mykonos.gr.
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Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμενου να συμμετεχουν στον διαγωνισμό, θα πρεπει να παραλαβουν από τον Δημο,
το  Εντυπο  της  Οικονομικης  Προσφορας  υπογεγραμμενο  και  σφραγισμενο.  Το  εντυπο  θα  διανεμεται  το
αργότερο  μια  (1)  πληρη  εργασιμη  ημερα,  πριν  από  την  ημερομηνια  διεξαγωγης  του  διαγωνισμου,  ειτε
αυτοπροσωπως  ειτε  με  courier  κατόπιν  εξουσιοδότησης,  τις  εργασιμες  ημερες  και  ωρες  λειτουργιας.  Σε
περιπτωση παραλαβης με courier, επιβαρυνεται ο ενδιαφερόμενος το κόστος αυτης και ο Δημος δεν φερει
καμια ευθυνη για τυχόν καθυστερησεις στην παραλαβη.

        Μύκονος, 17–09–2015

                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ   
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