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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  Δήμαρχος  Μυκόνου  προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με
κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση εκτέλεσης της
υπηρεσίας «Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων
από το ΕΣΠΑΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020», με διάρκεια εκτέλεσης (18) δέκα οκτώ μήνες, από την ημερομηνία
υπογραφής  της  σύμβασης  µε  δυνατότητα  παράτασης,  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού
δαπάνης 73.185,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
και  την  με  αριθμό  14/2015  μελέτη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου Μυκόνου.  Η χρηματοδότηση
προέρχεται από ιδίους πόρους και θα καλυφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου των οικονομικών
ετών 2015 -2016, και ειδικότερα ποσού 36592,5€ σε βάρος του Κ.Α.  30-6142.0007 του προϋπολογισμού
του  Δήμου  του   οικονομικού  έτους  2015  και  36592,5€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  30-6142.0007  του
προϋπολογισμού του Δήμου του  οικονομικού έτους 2016. 
Η  εκτέλεση  της   εργασίας  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  διαδικασία  του  πρόχειρου  διαγωνισμό  με
σφραγισμένες προσφορές.  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η τεχνοοικονομικά συμφερότερη
προσφορά. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και ένωση προσώπων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες  χώρες,  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Σ.Δ.Σ.)  του  Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει  διμερείς  συμφωνίες  ή  συμφωνίες  σύνδεσης  και  συνεργασίας  με  την  ΕΕ  και  που
δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών
με το αντικείμενο του παρόντος έργου.
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, στις 22-10-2015, ημέρα
Πέμπτη στα γραφεία του Δήμου Μυκόνου (Κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός - Ακτή Καμπάνη, Μύκονος με ώρα
έναρξης παραλαβών προσφορών την 09:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ..
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 1% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (595,00€). Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει χρόνο
ισχύος τουλάχιστον ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  Οι
προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  διαγωνιζόμενους  για  εξήντα  (60)  ημέρες  από  την  ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού.
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 τυχόν επαναληπτικού 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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