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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
“Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ τςσπάρ αζθάληος για ηην επος́λυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν
εξ αζθαληομίγμαηορ οδικος́ δικης́ος Μςκόνος”
Κυδικόρ NUTS έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422
Κυδικόρ NUTS ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: EL422
CPV: : [14213000-7]-κςπόζηπυμα
Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’αξηζκ. 99/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ αλνηρηφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει
ηιμήρ, ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: « Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ τςσπάρ αζθάληος για ηην
επούλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν εξ αζθαληομίγμαηο ρ οδικος́ δικης́ος Μςκόνος » ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Ν.3852/2010 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, πποϋπολογιζμού 180.000,00 εςπώ μη ζςμπεπιλαμβανομένος
Φ.Π.Α..
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε «Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ τςσπάρ αζθάληος για ηην
επούλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν εξ αζθαληομίγμαηορ οδικού δικηύος Μςκόνος» γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Σν πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επνχισζε ιάθθσλ νδνζηξσκάησλ εμ
αζθαιηνκίγκαηνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ νδψλ) ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη
απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ πιηθά:
Α/Α
Πεπιγπαθή
Μονάδα Μέηπηζηρ
Ποζόηηηα
1

Έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα

Kg

600.000,00

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: 26/07/2018
 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 30/07/2018 και
ώπα 13:00
 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 28/08/2018
και ώπα 13:00
 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00 κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
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Δικαιώμα ςμμεηοσήρ:
1. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ 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, ήηνη 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.
Απαιηούμενερ Εγγςήζειρ:
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε πνζνζηφ
2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ρσξίο ην ΦΠΑ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ 3.600,00 εςπώ. 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.
Πποζθοπέρ:
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο

γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο

πξνκήζεηα εηδψλ.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο για διάζηημα 120
ημεπών απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο:
Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξνχληαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. :
http://www.promitheus.gov.gr,
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σνπηθφ Σχπν
Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)
Η Γηαθήξπμε θαηαρσξείηαη επίζεο ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε
δηεχζπλζε (URL) : www.mykonos.gr
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Έξοδα δημοζιεύζευν
Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαρύνει τον ανάδοχο.
ηοισεία Επικοινυνίαρ
α)

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ..Η.ΓΗ..

β)

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr

γ)

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πιήξεο θαη απεξηφξηζηε ρξήζε ησλ ηεπρψλ ηεο ζχκβαζεο
δηαζέζηκεο απφ :

είλαη

ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr θαζψο θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ηνπ Γήκνπ www.mykonos.gr
Επικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο
θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
Παποσή Διεςκπινίζευν
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ηο απγόηεπο 8 ημέπερ 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 απγόηεπο
ενηόρ ηεζζάπυν ημεπών 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.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ

