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ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ»
Ο Διμαρχοσ Μυκόνου, ζχοντασ υπόψθ τθν υπ’αρικμ. 140/2016 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
του Διμου Μυκόνου, προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για την
προμήθεια λαμπτήρων και λοιποφ ηλεκτρολογικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ τησ υπηρεςίασ
ηλεκτροφωτιςμοφ του Δήμου Μυκόνου, με προχπολογιςμό 39.977,18 € ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Π.Α. (24%) με κριτήριο ανάθεςησ τησ ςφμβαςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη
προςφορά, μόνο βάςει τησ τιμήσ, επί του ςυνόλου τησ προμήθειασ.
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1) Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ μζχρι τθν 20/12/2016 και
από ϊρα 09:30 π.μ. ζωσ 10:00 π.μ., ι να αποςταλοφν ταχυδρομικά ςτθν Σαχ/κι Δ/νςθ ΔΗΜΟ
ΜΤΚΟΝΟΤ (Δθμαρχείο Μυκόνου, Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ, Σ.Κ. 84600).
2) ε περίπτωςθ που οι προςφορζσ αποςτζλλονται ταχυδρομικά, θ προκεςμία λιγει τθν
προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Οι προςφορζσ που δεν αποςτζλλονται ταχυδρομικά κατατίκενται αυτοπροςϊπωσ από τουσ
διαγωνιηομζνουσ, ςφμφωνα και με τα κατωτζρω οριηόμενα, ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ από ϊρα
9:30 π.μ. ζωσ 10:00 π.μ., μετά το πζρασ τθσ οποίασ λιγει θ προκεςμία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
3) Οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. Καμιά προςφορά
δεν γίνεται δεκτι εκτόσ εάν θ επίδοςθ των προςφορϊν ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι και μετά τθν ϊρα
αυτι.
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη
προςφορά, μόνο βάςει τησ τιμήσ, για το ςφνολο των υπό προμήθεια ειδϊν.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι
αλλοδαπά κακϊσ και οι ενϊςεισ προμθκευτϊν και οι ςυνεταιριςμοί που αςκοφν εμπορικι
δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ
1. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται.

ΑΔΑ: Ω9ΒΔΩΚΚ-1Β1

2. Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ
ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςτα τεφχθ του
διαγωνιςμοφ επιςκεπτόμενοι τθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου www.mykonos.gr. Γενικζσ
πλθροφορίεσ παρζχονται και από τθ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, τθλζφωνο 2289026808, φαξ
2289023350.
Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ:
 Θα αναρτθκεί θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ « ΔΙΑΤΓΕΙΑ»


Θα δθμοςιευκεί ςτον θμεριςιο Σφπο.

Ο Δήμαρχοσ Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Π. Κουκάσ

