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ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ
“ ςνηήπηζη και ανακαίνιζη ζσολικών μονάδων ”.

Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 80/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό αλνηρηό δεκόζην δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ζύζηεκα εληαίνπ πνζνζηνύ έθπησζεο
επί ηνηο εθαηό επί ησλ ηηκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο: «ςνηήπηζη και
ανακαίνιζη ζσολικών μονάδων», ενδεικηικού ζςνολικού πποϋπολογιζμού δαπάνηρ εκαηόν εξήνηα
μία σιλιάδων εκαηόν εβδομήνηα εςπώ (161.170,00 €) μη ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%»
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο.
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: 18/07/2016



ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 19/07/2016 θαη ώξα
10:00.



ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 28/07/2016 θαη
ώξα 18:00.

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξώλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ θαη ώξα 10:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζύζηεκα νξγάλσλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ.
Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ: ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα
θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, πνπ έρνπλ ηα ερέγγπα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε
ησλ εξγαζηώλ όπσο ζα πξνθύπηεη από ηελ εγγξαθή ηνπο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, θαζώο θαη
εξγνιήπηεο Γεκνζίσλ έξγσλ εγγεγξακκέλνη ζην ΜΔΔΠ πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΓΔ (ΤΠ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ) γηα
έξγα Οηθνδνκηθά κε ηάμε πηπρίνπ Α2, θαη άλσ ή Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ
εγγεγξακκέλσλ ζηελ Α2 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθώλ.
Απαιηούμενερ εγγςήζειρ:
1. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό
Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη λα ζπλνδεύεηαη από
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζό ζα θαιύπηεη πνζνζηό 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο
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αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο έρεη
ηζρύ γηα ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ.
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5%
ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο (Ν. 4281/2014), ρσξίο Φ.Π.Α.
Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δύν (2) κήλεο
από ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ.
Πποζθοπέρ: Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κόλν γηα ην ζύλνιν ησλ
δεηνπκέλσλ εξγαζηώλ όπσο απηέο νξίδνληαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο, δηαθνξεηηθά απνθιείνληαη
από ηνλ δηαγσληζκό.
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ρξνληθό
δηάζηεκα εθαηόλ είθνζη (120) εκεξώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνύ.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία, πξηλ από
ηε ιήμε ηεο, θαη' αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε δηαθήξπμε.
Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη από ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξόλνπ
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Διάθεζη εγγπάθων-ζηοισείων ηος διαγωνιζμού: Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί
ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα Μπθόλνπ, κε πξαθηηθό ηνηρνθόιιεζεο θαη ζα δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ θαη
ζηνλ ειιεληθό Σύπν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/80, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/07 θαζώο
θαη ηνπ 3801/2009.
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.
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ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π.ΚΟΤΚΑ

