INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.03.28 14:23:50
EEST
Reason:
Location: Athens

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ

ΑΔΑ: ΩΦ5ΤΩΚΚ-ΧΞΑ

Μύκονορ, 28/03/2017
Απιθ.Ππυη: -2449-

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ
“ΔΑΠΑΝΕ ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΩΝ (απθ.21 παπ.11 ν.3731/2008)”.

Ο Γήμαπσορ Μςκόνος, έσονηαρ ςπότη ηην ςπ’ απιθμ. 18/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
ηος Γήμος Μςκόνος, πποκηπύζζει ηλεκηπονικό ανοισηό δημόζιο διαγυνιζμό με ζθπαγιζμένερ
πποζθοπέρ, κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει
ηιμήρ ηηρ ςπηπεζίαρ: «Δαπάνερ Φύλαξηρ Κηιπίυν (άπθ. 21 παπ. 11 ηος Ν. 3731/2008» ζύμθυνα με
ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, ηος Ν. 3463/2006, ηος Ν. 3852/2010 για ηην ανάδειξη αναδόσος
εκηέλεζηρ ηηρ παπαπάνυ επγαζίαρ, πποϋπολογιζμού 197.580,65 εςπώ μη ζςμπεπιλαμβανομένος
Φ.Π.Α.
Ο διαγυνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί ηλεκηπονικά με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ
Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ..), μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ
www.promitheus.gov.gr ζύμθυνα με ηα αναθεπόμενα ζηην αναλςηική διακήπςξη.


ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ : 31/03/2017



ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 12/04/2017 ώπα 08:00



ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 23/04/2017 και
ώπα 23:00



ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: ηέζζεπιρ (4) επγάζιμερ ημέπερ
μεηά ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών και ώπα 10.00 π.μ. μέζυ ηηρ
Γιαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος Δ..Η.ΓΗ..

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ: Γικαίυμα 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 Δςπυπαφκού Οικονομικού Υώπος (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηπίηερ σώπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπώζει ηη Γ, 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 για ηην ςποβολή πποζθοπάρ.
3. ηιρ πεπιπηώζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ από ένυζη οικονομικών θοπέυν, όλα ηα μέλη ηηρ
εςθύνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον.

ΑΔΑ: ΩΦ5ΤΩΚΚ-ΧΞΑ

Απαιηούμενερ εγγςήζειρ: 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 3.951, 62 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.
Πποζθοπέρ: Οι Τποτήθιοι ππέπει να ςποβάλοςν ηλεκηπονικά οικονομική πποζθοπά για ηην
ςλοποίηζη ηος ζςνόλος ηυν ςπηπεζιών ηος παπόνηορ Διαγυνιζμού, η οποία θα αποηελεί και ηη
ςνολική Αμοιβή ηος Αναδόσος για ηην παποσή ηυν ςπηπεζιών ηος ζηην Αναθέηοςζα Απσή.
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οι ςποβαλλόμενερ πποζθοπέρ ιζσύοςν και δεζμεύοςν ηοςρ οικονομικούρ
θοπείρ για διάζηημα 120 ημεπών από ηην επόμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού.
Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι με βάζη ηιρ απαιηήζειρ ηηρ Γιακήπςξηρ για
όλερ ηιρ πεπιγπαθόμενερ ςπηπεζίερ .
Γεν επιηπέπονηαι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ
Δημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο
Σο πλήπερ κείμενο ηηρ Γιακήπςξηρ καηασυπείηαι ζηο Κενηπικό Ηλεκηπονικό Μηηπώο Γημοζίυν
ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ)
Σο πλήπερ κείμενο ηηρ Γιακήπςξηρ καηασυπείηαι ακόμη και ζηη διαδικηςακή πύλη ηος Δ..Η.ΓΗ..:
"http://www.promitheus.gov.gr/"
Πεπίλητη ηηρ Γιακήπςξηρ δημοζιεύεηαι ζηο ηεύσορ Γιακηπύξευν Γημοζίυν ςμβάζευν ηηρ
Δθημεπίδαρ ηηρ Κςβέπνηζηρ, ζηον Δλληνικό Σύπο και αναπηάηαι ζηο διαδίκηςο, ζηον ιζηόηοπο
https://diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)
Η Γιακήπςξη θα καηασυπηθεί επίζηρ ζηο διαδίκηςο, ζηην ιζηοζελίδα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, ζηη
διεύθςνζη (URL) : www.mykonos.gr
Η δαπάνη ηυν δημοζιεύζευν ζηον Δλληνικό Σύπο βαπύνει ηον ανάδοσο.
Επικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ
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 Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΗΓΗ), μέζυ ηηρ
Γιαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος υρ άνυ ζςζηήμαηορ.
Επίζηρ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να έσοςν ππόζβαζη ζηο πεπιεσόμενο ηηρ διακήπςξηρ και ζε όλα ηα
έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ μέζω ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος Δήμος Μςκόνος www.mykonos.gr, απ’ όπος μποπούν
να ηα ππομηθεύονηαι δωπεάν.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ

