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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μχθνλνο, 23/12/2016

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ

Αξηζ.Πξση: -11127-

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ»
Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’αξηζκ. 151/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕ
ΦΡΑΓΙΜΕΝΕ ΠΡΟΦΟΡΕ, ΜΕ ΣΙΣΛΟ με ηίηλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ» όπωρ αναλςηικά αναγπάθονηαι ζηη Σεσνική Μελέηη Α.Μ. 19/2016, κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο,
πξνυπνινγηζκνχ €198.000,00 ζπλ ΦΠΑ 24% €47.520,00 ήηνη ζπλνιηθά € 245.520,00 ζύμθωνα με
ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ
(ΔΗΓΗ)
κέζσ
ηεο
δηαδηθηπαθήο
πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ
Π1/2390/2013, ύζηεπα από κανονική πποθεζμία είκοζι δύο (22) ημεπών, από ηην ημεπομηνία
δημοζίεςζηρ ηηρ πποκήπςξηρ ζηο ΚΗΜΔΗ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 120 θαη 121 (παξ. 1 α) ηνπ
Ν. 4412/2016.
 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ: 30/12/2016.


ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 02/01/2016 θαη
ψξα 08:00.



ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 26/01/2016
θαη ψξα 18:00.



ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα 11:00 κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ..

Δικαιώμα ςμμεηοσήρ: ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή
ελψζεηο απηψλ πνπ αζθνχλ λφκηκα ηελ εκπνξία ή δηαθίλεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Διιάδα
ή ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, ήηνη:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ. (άξζξν 25 παξ.1 Ν.4412/16)

ΑΔΑ: ΩΨΘΗΩΚΚ-Ζ6Θ

Πποζθεπόμενη ηιμή
Πξνζθνξά πνπ δελ ππνβάιιεηαη ζε επξψ θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξά απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή, για ηο ζύνολο ηων ςπό ππομήθεια
ειδών, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Απαιηούμενερ Εγγςήζειρ:
1. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ
Καηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ
καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην
πνζφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε.
2. Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
α) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζφ ίζν κε ην 5 (πέληε) επί
ηνηο εθαηφ (%) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.

Διάθεζη εγγπάθων-ζηοισείων ηος διαγωνιζμού: Πιήξεο ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ
παξαξηεκάησλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ
http://www.mykonos.gr/ πνπ ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζ’ απηά θαη ζην
Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
ΔΗΓΗ.
Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ./Σεχρνο ∆∆ θαη ζηνλ Σχπν. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο
ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ

