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ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ
ΣΙΣΛΟ
“ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΠΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ 2017”

Κωδικός NUTS έδρας αναθέηοσζας Αρτής: EL 422
Κωδικός NUTS ηόποσ εκηέλεζης ηης ζύμβαζης: EL422
CPV: 44114000-2 (κσρόδεμα)
44313000-7 (Μεηαλλικά πλέγμαηα)
Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 171/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. Ο ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ
εβδνκήληα νθηψ Δπξψ (199.978,00 €) πιένλ ηνπ ΦΠΑ (24%), ήηνη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα
επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα δχν Δπξψ θαη εβδνκήληα δχν ιεπηψλ (247.972,72€).
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: 27/12/2017



ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 29/12/2017 θαη ψξα
10:00



ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 17/01/2018 θαη
ψξα 23:00



ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ
(ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»

ζα γίλεη ηέζζεξηο (4)

εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00
πκ.
Ανηικείμενο Προμήθειας
Η πξνκήζεηα αθνξά άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ΟΓΟ-2522 γηα ηελ
επίζηξσζε θαη βειηίσζε ηκεκάησλ ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ
ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 1968m3 θαζψο θαη ραιχβδηλν πιέγκα ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ. Οη
πνζφηεηεο αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Μονάδα
Μέηρηζης

Α/Α

Περιγραθή

Ποζόηηηα

1

Β-29.4.1.: C20/25 ΟΓΟ-2522 ηνπ ΑΣΔΟ. θπξφδεκα
C20/25

m3

1.968

2

Υαιχβδηλν πιέγκα ηχπνπ Σ131 δηακέηξνπ 5 ρηιηνζηψλ

kg

13.000

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Σν
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηκεκαηηθή πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζε ζεκεία πνπ ζα
ππνδεηρζνχλ κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.
Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 30-6662.0001
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018
Γικαίωμα 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 είλαη εγθαηεζηεκέλα
ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
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. Δγγύηζη ζσμμεηοτής
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 3.999,56 εσρώ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε
ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
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2. Δγγύηζη καλής εκηέλεζης

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. Προζθορές σποβάλλονηαι για ηο ζύνολο ηων σπό προμήθεια ειδών.
Υρόνος ιζτύος προζθορών: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο γηα διάζηημα εκαηόν είκοζι (120) ημερών απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Δναλλακηικές προζθορές: Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζε δηάζηεκα ενός (1) έηοσς απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ κειέηε ηεο ππεξεζίαο.
Γιάθεζη εγγράθων-ζηοιτείων ηοσ διαγωνιζμού: Πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα
αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ, νκνίσο ζα αλαξηεζεί θαη ε δηαθήξπμε ζην ΚΗΜΓΗ βάζεη ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαη ζην ΔΗΓΗ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr. Πεξίιεςε ηεο
δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Σχπν ζχκθσλα κε ην Νφκν.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πιήξεο θαη απεξηφξηζηε ρξήζε ησλ ηεπρψλ ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκεο
απφ : ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr θαζψο θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ www.mykonos .gr.
Παροτή διεσκρινίζεων: Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,
ηο αργόηερο 8 ημέρες πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη
αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Η.ΓΗ., ηο αργόηερο ενηός ηεζζάρων ημερών πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο,
δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε
θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν
είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ

