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ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΜΑΣΩΝ ΟΓΟΗΜΑΝΗ, ΚΑΘΡΔΠΣΩΝ, ΚΩΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ»
Ο Δήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’αξηζκ. 137/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο για
ηην προμήθεια ζημάηφν οδοζήμανζης, καθρεπηών, κώνφν, κ.λ.π. για ηις ανάγκες ηοσ Γήμοσ
Μσκόνοσ, κε πξνϋπνινγηζκό 71.887,76 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%) ανάθεζης ηης
ζύμβαζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά, μόνο βάζει ηης ηιμής μόνο
για ηο ζύνολο ηφν ειδών.
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ, ζην Γηαιό - Αθηή
Κακπάλε, ζηε Μύθνλν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Δεκαξρείν, ηελ 16/12/2016 ημέρα Παραζκεσή
και ώρα 1 0 : 0 0 έφς 10:30 π.μ. δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη δύλαηαη λα ππνβάιινπλ
ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζώπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Επίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Δήκν κέρξη θαη ηελ
πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Δηεύζπλζε: Δήκνο
Μπθόλνπ, Δεκνηηθό Καηάζηεκα, Γηαιόο - Αθηή Κακπάλε, Μύθνλνο, Σ.Κ. 84600.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ κεηά ηελ έλαξμε
ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα λα
επηζηξαθνύλ σο εθπξόζεζκεο.
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη
προζθορά, μόνο βάζει ηης ηιμής μόνο για ηο ζύνολο ηφν ειδών.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
θαζώο θαη νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 25
ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΓΓΤΗΔΙ
1. Δγγύηζη ζσμμεηοτής
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε
εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη.
2. Δγγύηζη καλής εκηέλεζης
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.

ΑΔΑ: 69Η9ΩΚΚ-ΝΣΨ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ
Οη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνύλ λα έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζηα ηεύρε ηνπ
δηαγσληζκνύ επηζθεπηόκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ www.mykonos.gr. Γεληθέο
πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαη από ην γξαθείν πξνκεζεηώλ, ηειέθσλν 2289025975, θαμ 2289023350.
Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο:
 Θα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο « ΔΙΑΤΓΕΙΑ»


Θα δεκνζηεπζεί ζηνλ εκεξήζην Σύπν.

Ο Γημαρτεύφν

Νικόλαος Ανδ. Γκέλος
Ανηιδήμαρτος Οικονομικών

