ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μύκονος, 21/11/2017
Αριθ. Πρωτ: 4022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση : πλατεία Αγίας Μονής, Μύκονος
Ταχυδρομικός Κωδικός 84600
Τηλέφωνο : 2289024910
Φαξ: 2289026959
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:deyamyk@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κουνάνης Κώστας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ"

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ Μυκόνου, Κουκάς Παν. Κωνσταντίνος
διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την
εκτέλεση της εργασίας με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ" προϋπολογισμού δαπάνης 94.900,00 πλέον Φ.Π.Α, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική
διακήρυξη.


Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
27/11/2017.



Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28/11/2017 και ώρα 13:00 μ.μ.



Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/12/2017 και ώρα
13:00 μ.μ.



Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79211000-6, 79220000-2,
75120000-3, 66171000-9
Κωδικός NUTS έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL 422
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της σύμβασης: EL 422

Οι ποσότητες και η αξία των προς παροχή υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

79211000-6

Λογιστικές Υπηρεσίες

Εργατοώρες

1.800

46.800,00

79220000-2

Φορολογικές Υπηρεσίες

Εργατοώρες

850

22.100,00

75120000-3

Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης

Εργατοώρες

600

15.600,00

66171000-9

Λοιπές Υπηρεσίες Οικονομικής Φύσης

Εργατοώρες

400

10.400,00

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες εξειδικευμένες
γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της αιτούμενης
υπηρεσίας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτοςμέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες,
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑΜ
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α. : 61-90-05 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 της ΔΕΥΑΜ και τον αντίστοιχο του ΚΑ
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα
τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου
www.mykonos .gr, καθώς και την επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
H παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Τύπο.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού,
αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

O Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α Μυκόνου

Κωνσταντίνος Παν. Κουκάς

