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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δήκαξρνο Μπθόλνπ πξνθεξύζζεη πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη
κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Ακνηβέο
θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή, απνπαξαζίηωζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξωζε αδέζπνηωλ
δώωλ», κε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έωο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2016), ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 73.800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Δ. 28/80 θαη ηελ κε αξηζκφ 10/2016 κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Η
ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 15.6117.0001 (Ακνηβέο
θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή, απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δψσλ)
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ
κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην
ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ.
Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ζε κφληκε ιεηηνπξγία
θηεληαηξηθή εγθαηάζηαζε, κεηαθνξηθά κέζα γηα πεξηζπιινγή αδέζπνησλ δψσλ, θηεληαηξηθφ πξνζσπηθφ
θαη λνζειεπηήξην, πνπ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ άξηζηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Γήκνπ, πιεξψληαο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 604/77,
ηνπ Π.Γ. 463/78 (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ απφ ην άξζξν 14 ηνπ Ν.3170/03) θαη ηεο ππ’ αξηζκ.
280262/17-12-03 Απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο –
Γεσξγίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο
παξερφκελεο ππεξεζίαο.
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, ζηηο 20-07-2016, εκέξα
Τεηάξηε ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ (Κηίξην Βντλφβηηο), Γηαιφο - Αθηή Κακπάλε, Μχθνλνο κε
ψξα έλαξμεο παξαιαβψλ πξνζθνξψλ ηελ 10:30 π.κ. θαη ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ ηελ 11:00 π.κ..
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο, ζε πνζφ ίζν κε
ην 2 % επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο ρωξίο ην Φ.Π.Α., πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ
1190,32€, θαη ζα έρεη ηζρχ ελφο (1) κελφο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ζα
απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Μπθφλνπ. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
Η παξνχζα πεξίιεςε ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα, ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην
Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Μπθφλνπ, κε απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο θαη ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3861/2010 (Πξφγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ). Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνχζαο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ
επηζθεπηφκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ www.mykonos.gr. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη
θαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ, ηειέθσλν 2289028557, θαμ 2289028567.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ

