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ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ
“ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ,
ΔΣΟΤ 2017”.

Ο Δήμαπσορ Μςκόνος, έσονηαρ ςπότη ηην ςπ’απιθμ. 17/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ
ηος Δήμος Μςκόνος, πποκηπύζζει ηλεκηπονικό ανοισηό δημόζιο διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ
πποζθοπέρ, με κριηήριο ανάθεζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει
βέληιζηης ζτέζης ποιόηηηας – ηιμής, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, ηος Ν. 3463/2006,
Ν.3852/2010 για ηην ανάδειξη αναδόσος εκηέλεζηρ ηηρ παπαπάνυ επγαζίαρ, προϋπολογιζμού
190.947,58 εσρώ μη ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α.
Ο διαγυνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί ηλεκηπονικά με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Εθνικού ςζηήμαηορ
Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν (Ε..Η.ΔΗ..), μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ
www.promitheus.gov.gr ζύμθυνα με ηα αναθεπόμενα ζηην αναλςηική διακήπςξη.


ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ : 31/03/2017



ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 03/04/2017 ώρα
08:00



ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
24/04/2017 και ώρα 23:00



ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: ηέζζερις (4) εργάζιμες ημέρες μεηά

ΚΑΙ

ΧΡΑ

ΤΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ:

ηην καηαληκηική ημερομηνία σποβολής προζθορών και ώρα 10:00 μέζφ ηης
Γιαδικησακής πύλης www.promitheus.gov.gr ηοσ Δ..Η.ΓΗ..
Γικαίφμα ζσμμεηοτής: Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ
έσοςν θςζικά ή νομικά ππόζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενώζευν οικονομικών θοπέυν, ηα μέλη αςηών,
πος έσοςν αποδεδειγμένη εναζσόληζη και ικανόηηηερ εξειδικεςμένερ γνώζειρ, ζημανηική και
ηεκμηπιυμένη εμπειπία ζηο ανηικείμενο ηηρ αιηούμενηρ ςπηπεζίαρ και πος είναι εγκαηεζηημένα ζε:
α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ,
β) κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκού Οικονομικού Υώπος (Ε.Ο.Υ.),
γ) ηπίηερ σώπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπώζει ηη Δ, ζηο βαθμό πος η ςπό ανάθεζη δημόζια
ζύμβαζη καλύπηεηαι από ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειώζειρ ηος ζσεηικού με ηην
Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ ςμθυνίαρ, καθώρ και
δ) ζε ηπίηερ σώπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παπούζαρ παπαγπάθος και έσοςν
ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιών ανάθεζηρ δημοζίυν
ζςμβάζευν.
2. Οι ενώζειρ οικονομικών θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινών ζςμππάξευν, δεν
απαιηείηαι να πεπιβληθούν ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή 1 για ηην ςποβολή πποζθοπάρ.
1

Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
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3. ηιρ πεπιπηώζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ από ένυζη οικονομικών θοπέυν, όλα ηα μέλη ηηρ
εςθύνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον.
Απαιηούμενες εγγσήζεις: Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ηηρ παπούζαρ
ζύμβαζηρ, καηαηίθεηαι από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικούρ θοπείρ (πποζθέπονηερ), εγγςηηική
επιζηολή ζςμμεηοσήρ, πος ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν 3.818,95 εςπώ (2%). Για ηην ςπογπαθή ηηρ
ζύμβαζηρ απαιηείηαι η παποσή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 72 παπ. 1 β) ηος ν.
4412/2016, ηο ύτορ ηηρ οποίαρ ανέπσεηαι ζε ποζοζηό 5% επί ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ, εκηόρ ΦΠΑ, και
καηαηίθεηαι ππιν ή καηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ.
Προζθορές: Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι με βάζη ηιρ απαιηήζειρ ηηρ Διακήπςξηρ για όλες ηις
περιγραθόμενες σπηρεζίες .
Δεν επιηπέπονηαι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ
Υρόνος ιζτύος προζθορών: Οι ςποβαλλόμενερ πποζθοπέρ ιζσύοςν και δεζμεύοςν ηοςρ οικονομικούρ
θοπείρ για διάζηημα 120 ημερών από ηην επόμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού.
Γημοζίεσζη ζε εθνικό επίπεδο
Σο πλήπερ κείμενο ηηρ Διακήπςξηρ καηασυπείηαι ζηο Κενηπικό Ηλεκηπονικό Μηηπώο Δημοζίυν
ςμβάζευν (ΚΗΜΔΗ)
Σο πλήπερ κείμενο ηηρ Διακήπςξηρ καηασυπείηαι ακόμη και ζηη διαδικηςακή πύλη ηος Ε..Η.ΔΗ.. :
http://www.promitheus.gov.gr
Η πεπίλητη ηηρ Διακήπςξηρ αναπηάηαι ζηο διαδίκηςο, ζηον ιζηόηοπο http://diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)
Η Διακήπςξη θα καταχωρηθεί ζηο διαδίκηςο, ζηην ιζηοζελίδα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, ζηη διεύθςνζη
(URL) : www.mykonos.gr.
ηοιτεία Δπικοινφνίας
α)
Σα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ είναι διαθέζιμα για ελεύθεπη, πλήπη, άμεζη & δυπεάν ηλεκηπονική
ππόζβαζη ζηην διεύθςνζη (URL) : μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος
Ε..Η.ΔΗ..
β)
Οι πποζθοπέρ ππέπει να ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά ζηην διεύθςνζη : www.promitheus.gov.gr
γ)
Πεπαιηέπυ πληποθοπίερ, πλήπηρ και απεπιόπιζηη σπήζη ηυν ηεςσών ηηρ ζύμβαζηρ είναι
διαθέζιμερ από :
ηην πποαναθεπθείζα διεύθςνζη: www.promitheus.gov.gr καθώρ και από ηην ηλεκηπονική διεύθςνζη
ηος Δήμος www.mykonos .gr
Δπικοινφνία - Πρόζβαζη ζηα έγγραθα ηης ύμβαζης
Όλερ οι επικοινυνίερ ζε ζσέζη με ηα βαζικά ζηοισεία ηηρ διαδικαζίαρ ζύνατηρ ηηρ ζύμβαζηρ, καθώρ
και όλερ οι ανηαλλαγέρ πληποθοπιών, ιδίυρ η ηλεκηπονική ςποβολή, εκηελούνηαι με ηη σπήζη ηηρ
πλαηθόπμαρ ηος Εθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν (ΕΗΔΗ), μέζυ ηηρ
Διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος υρ άνυ ζςζηήμαηορ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ

