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ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ  

“ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΠΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ  

ΜΤΚΟΝΟΤ 2016” 

 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηηο ππ’ αξηζκ. 34/2016 θαη 68/2016 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, επαναπροκηρύζζει ειεθηξνληθό δεκόζην αλνηθηό κεηνδνηηθό 

δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ 

«Προμήθεια μπεηού για ηη βεληίωζη οδοζηρωμάηων Μσκόνοσ 2016» ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚΠΟΣΑ, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, πξνϋπνινγηζκνύ 121.398,25 Δπξώ 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.. 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ: 24/06/2016   

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 27/06/2016 θαη 

ώξα 08:00. 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 20/07/2016 

θαη ώξα 18:00. 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ώξα 10:00 κέζσ ηεο  

Γηαδηθηπαθήο πύιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

 

Γικαιώμα σμμεηοτής: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα 

εκεδαπά ή αιινδαπά θαζώο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ ή θνηλνπξαμίεο πνπ 

αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην 

δηαγσληζκό κπνξεί λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθή πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαη 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ ππό 

πξνκήζεηα εηδώλ. 

 

Απαιηούμενες Δγγσήζεις: Η εγγύεζε γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη ζε 2.427,97 επξώ (2% 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), πνπ ζα απεπζύλεηαη 

ζην Γήκν Μπθόλνπ. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί 

ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

Γιάθεζη εγγράθων-ζηοιτείων ηοσ διαγωνιζμού: Πιήξεο ηεύρνο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

παξαξηεκάησλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 

http://www.mykonos.gr/ πνπ ζα παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξόζβαζε ζ’ απηά θαη ζην 

Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαζώο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ 

ΔΗΓΗ. 

 
                                                            

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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