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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δήκαξρνο Μπθόλνπ πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ΠΛΕΟΝ ζπκθέξνπζα από ηερλννηθνηθνλνκηθή άπνςε βάζεη βέιηηζηεο
ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ
αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ: «Ακνηβέο Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο 2017»,
πξνϋπνινγηζκνύ 45.000,00€ ζπκπ. Φ.Π.Α 24%. Η ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη
ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. Εμφδσλ 10.6142.0003 (Ακνηβέο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο 2017) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθ. Εηψλ 2017 θαη 2018 ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία ηα νπνία έρνπλ φια ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα
ηελ εθπφλεζε ηεο αηηνχκελεο εξγαζίαο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 12, θαη πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, 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 Σπκθσλίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν
25 ηνπ Ν. 4412/2016
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ γ` ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Υπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα είλαη θαη Ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ απαηηνχλ
απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε
ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 άξζξν 19 παξ.2 Ν.4412/16.
Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. Σε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο
ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ.4
Ν.4412/16).
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, ζην Γηαιφ - Αθηή
Κακπάλε, ζηε Μχθνλν απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζηηο 04-07-2017, εκέξα Σξίηε κε ψξα έλαξμεο
παξαιαβήο πξνζθνξψλ ηελ 10:30 π.κ. θαη ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ ηελ 11:00 π.κ..
Τελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο
απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Επίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία
δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην Δήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε
εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Δηεχζπλζε: Δήκνο Μπθφλνπ, Αθηή Κακπάλε, ΤΚ 84600 –
Μχθνλνο.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη.
Οη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα
Εθαηφλ Είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δελ γίλνληαη δεθηέο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη φζεο αλαθέξνληαη ζε
κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ.
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Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.
Η παξνχζα πεξίιεςε ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα, ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην
Δεκνηηθφ Καηάζηεκα Μπθφλνπ, κε απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο θαη ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3861/2010 (Πξφγξακκα ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ
επηζθεπηφκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ www.mykonos.gr. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο
ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ θ. Μηραήι Αζεκνκχηε - Σηάε ζην ηειέθσλν 2289025639 εζση. 3 ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.
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