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ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ  

“ σνηήρηζη και ανακαίνιζη ζτολικών κηιρίφν ” 

Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 59/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, με κριηήριο ανάθεζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει 

ηιμής. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. Ο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 244.974,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 197.560,00, ΦΠΑ : €47.414,40). 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ: 31/05/2017   

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 01/06/2017 θαη ψξα 

08:00. 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 19/06/2017 θαη 

ψξα 23:00. 

 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ 

(ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ζα γίλεη ηέζζεξηο εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00 πκ. 

Δικαίφμα ζσμμεηοτής:   

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ έρνπλ ηα ερέγγπα,  

ηελ  απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο, θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ, ζην 

Σερληθφ  ή άιιν  Δπηκειεηήξην Διιάδαο είηε ζε άιιν αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή είλαη  

εξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Έξγσλ. Δηδηθφηεξα   νη εξγνιήπηεο Γεκνζίσλ έξγσλ πξέπεη λα  εγγεγξακκέλνη 

ζην ΜΔΔΠ πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΓΔ (ΤΠ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ) γηα έξγα Οηθνδνκηθά κε ηάμε πηπρίνπ Α2, θαη 

άλσ  ή Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ Α2 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα 

θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθψλ 

θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ, ζην Σερληθφ  ή άιιν  Δπηκειεηήξην Διιάδαο 

είηε ζε άιιν αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή εξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Έξγσλ 

θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
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γ) 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 δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο 

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Απαιηούμενες εγγσήζεις:  

1. Εγγύηζη ζσμμεηοτής ζηο διαγφνιζμό 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε πνζνζηφ 

2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ρσξίο ην ΦΠΑ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 3.951,20 εσρώ. 

2. Εγγύηζη καλής εκηέλεζης ηης ζύμβαζης. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Προζθορές: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο  γηα  φιεο ηηο 

πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Υρόνος ιζτύος προζθορών: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο για διάζηημα 120 ημερών απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Διάθεζη εγγράθφν-ζηοιτείφν ηοσ διαγφνιζμού: Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο 

θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα παξαιακβάλνπλ ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο απφ ην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Η.Γ.Η.. φπνπ θαη ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ –

δηεπθξηλήζεσλ, κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δπίζεο ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε www.mykonos.gr φπνπ παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη 

πιήξεο πξφζβαζε απηψλ.   

Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ), ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα Μπθφλνπ θαη ζα δεκνζηεπζεί ζην 

Φ.Δ.Κ./Σεχρνο ∆∆ θαη ζηνλ Σχπν. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

                         Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

    

 

                                         ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π.ΚΟΤΚΑ 
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