
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μχθνλνο, 20/04/2018 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ                                                Αξηζ. Πξση. : -3618- 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» 

 

Κσδηθόο NUTS  έδξαο αλαζέηνπζαο Αξρήο: EL 422 

Κσδηθόο NUTS ηόπνπ εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: EL 422 

CPV: 34136100-0 

 

Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’αξηζκ. 41/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο γηα ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ, κε 

πξνυπνινγηζκφ 32.240,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%)  θαη θξηηήξην αλάζεζεο 

ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο 

ηηκήο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ  λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα 

εηδώλ. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηα επηκέξνπο είδε. 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, Γηαιφο - Αθηή 

Κακπάλε, 84600, Μχθνλνο), ηελ 08/05/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:30 έσο 11:00 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ 

πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεχζπλζε : Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα, Γηαιφο - Αθηή Κακπάλε, 84600, Μχθνλνο. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο ηηκήο. 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

1. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ  αζθνχλ λφκηκα  ηελ εκπνξία ή δηαθίλεζε ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο ζην 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζπγθεθξηκέλα : 

ΑΔΑ: 7ΧΒ2ΩΚΚ-ΑΟ9



 α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε 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 (άξζξν 25 Ν.4412/16), 

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 Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη 

(120) εκεξψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαθήξπμεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. (άξζξν 97 παξ.1 Ν.4412/16). 

 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαη' αλψηαην φξην γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

εθαηφλ είθνζη εκεξψλ  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο,  

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  97 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. 

 

2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

 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 ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο – Ύδξεπζεο – 

Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, Υψξνο Υ.Τ.Σ.Α., Μχθνλνο, Σ.Κ.84600, Σει. 

2289022948, Fax 2289026005 (Αξκφδηνο ππάιιεινο: Γεκήηξηνο Βακβαθνχξεο). 

 

Η παξνχζαο πεξίιεςε δηαθήξπμεο: 

 Θα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο « ΓΙΑΤΓΔΙΑ» 

 Θα δεκνζηεπζεί ζηνλ εκεξήζην Σχπν.                          

 

                                                            

                                                                                                            Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ 

 

 

 

                             Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555
http://www.mykonos.gr/
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