
            

                       ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 

 

Επωνυμία και Διευκφνςεισ: 

Επίςθμθ Επωνυμία: Διμοσ Μυκόνου -  Σαχυδρομικι Δ/νςθ :  Ακτι Καμπάνθ  Μφκονοσ  

ΣΚ 84600 Σθλ. 2289028557, Telefax : 2289028567 

E-mail: rousssos@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ  : Γ. Ροφςςοσ τθλ. : 2289028557 

Ελλάδα. NUTS: EL 422:  Άνδροσ, Θιρα, Κζα, Μιλοσ, Μφκονοσ, Νάξοσ, Πάροσ, φροσ, Σινοσ 

Επικοινωνία: Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο "θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί" τθσ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα  του Διμου Μυκόνου 

ςτθν διεφκυνςθ www.mykonos.gr. 

Σφποσ Ανακζτουςασ Αρχισ & Δραςτθριότθτα που αυτι αςκεί: 

Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  / Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ 

CPV: [45212225-9]-Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για κλειςτι ακλθτικι εγκατάςταςθ 

Είδοσ φμβαςθσ: ΕΡΓΑ 

Σόποσ Εκτζλεςθσ: NUTS EL 422: Μφκονοσ 

Σίτλοσ Ζργου: " Αποπεράτωςθ Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Μυκόνου" 

 φντομθ Περιγραφι:. Σο ζργο αφορά τθν αποπεράτωςθ καταςκευισ του κλειςτοφ γυμναςτθρίου 

Μυκόνου που βρίςκεται ςτθ κζςθ «Καρδαμίδα» ςτθν Άνω Μερά Μυκόνου. Ο ςκελετόσ 

οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ του γυμναςτθρίου ζχει ολοκλθρωκεί από προθγοφμενθ εργολαβία. 

τθν παροφςα εργολαβία περιλαμβάνεται θ εςωτερικι και εξωτερικι τοιχοποιία, οι μονϊςεισ, 

οι επενδφςεισ δαπζδων, κουφωμάτων, υδραυλικϊν και θ/μ εγκαταςτάςεων κακϊσ και θ 

ςτζγαςθ τθσ οροφισ του γυμναςτθρίου με μεταλλικό χωροδικτφωμα και κάλυψθ με πάνελ 

πετροβάμβακα.  τθν εργολαβία επίςθσ προβλζπεται και θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ 

χϊρου ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Εκτιμώμενθ υνολικι Αξία: 2.700.000,00 Ευρώ (πλζον Φ.Π.Α.) 

Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 

Διάρκεια φμβαςθσ: Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δεκαοκτώ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μφκονοσ, 19 /10/2017 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                               Αρικ. Πρωτ:-10311- 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

http://www.mykonos.gr/
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(18) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

Κριτιριο Ανάκεςθσ 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

Προχποκζςεισ υμμετοχισ: 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 

δραςτθριοποιοφνται  ςτθν καταςκευι Οικοδομικϊν και Ηλεκτρομθχανολογικϊν ζργων  και 

ειδικότερα ανικουν ςτθν 3θ τάξθ και άνω, για ζργα κατθγορίασ οικοδομικϊν (Οικοδομικζσ 

εργαςίεσ: 2.353.732,50 €) και  ςτθν 1θ τάξθ και άνω για ζργα κατθγορίασ θλεκτρομθχανολογικϊν 

(θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ: 317.068,47 €). 

και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρκρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρκρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 

τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ 

μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ 

φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 

          Λόγοι Αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 73 του Ν4412/2016 και του άρκρου 22Α τθσ 
Διακιρυξθσ. 

 Κριτιρια Επιλογισ: Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό 
επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν 
Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ι ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα ςτθν κατθγορία/-ιεσ ζργου του άρκρου 21 
τθσ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του 
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Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 22 και 23 
τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.   

          Εγγφθςθ υμμετοχισ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 

4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 

πενιντα τεςςάρων χιλιάδων (54.000,00€)ευρϊ.  

        τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 

ζνωςθ. 

Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτι διαδικαςία για τθ ςφναψθ θλεκτρονικϊν δθμοςίων 

ςυμβάςεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016. 

 

Η φμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. 

 

Φάκελοι Προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, 

μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που αναφζρεται κατωτζρω , ςε θλεκτρονικό φάκελο του ςυςτιματοσ. 

τον θλεκτρονικό φάκελο προςφοράσ περιζχονται: (α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ 

«Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι 

Προςφορά». Η υποβολι των προςφορϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα του άρκρου 12 τθσ αρικμ. 

83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ 2710/τ.Β/02-08-2017). 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον 

διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα εννζα  (9) μθνϊν, 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

 

        Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ορίηεται  θμζρα Σρίτθ   

14/11/2017 και  ώρα  10:00 π.μ. 

 

        Ωσ θμερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορών ορίηεται θ θμζρα 

Δευτζρα  20 /11/2017 και ώρα 10:00 π.μ.  

 

Γλώςςα Διαδικαςίασ: Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα 

αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 

1497/1984(Α'188). 

Χρθματοδότθςθ: Σο ζργο χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Μυκόνου και κα 

βαρφνει τον Κ.Α. 15-7321.0001 οικονομικοφ ζτουσ 2017 και τον αντίςτοιχο του 2018 και 2019 

       Διαδικαςίεσ Προςφυγισ: 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

υποςυςτιματοσ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι φόρμα και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε 

μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portal Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
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πιςτοποιθτικϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ'αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Τ.Α.. 

ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 

πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι 

πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Για το παραδεκτό 

τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ 

του Δθμοςίου, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016. Σο παράβολο αυτό αποτελεί 

δθμόςιο ζςοδο.  

         Άλλεσ πλθροφορίεσ: 

 Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου αποφαςίςτθκε με τθν υπ' αρικμό  

130/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Μυκόνου  και  το αποτζλεςμα του 

διαγωνιςμοφ  κα εγκρικεί επίςθσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μυκόνου 

 

                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

       ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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