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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μφκονοσ, 05-12-2018
Αρ. Ρρωτ. : -11883-

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ»
Κωδικόσ NUTS ζδρασ αναθζτουςασ Αρχήσ: EL 422
Κωδικόσ NUTS τόπου εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: EL422
(CPV) : (CPV) : 37400000-2 (Ακλθτικά είδθ και εξοπλιςμόσ), 37415000-0 (Ακλθτικόσ
εξοπλιςμόσ), 44112200-0 (Επενδφςεισ δαπζδων), 34928400-2 (Αςτικόσ Εξοπλιςμόσ),
34928200-0 (Ρεριφράξεισ), 31600000-2 (Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ),31520000-7
(Λαμπτιρεσ και φωτιςτικά εξαρτιματα), 34991000-0 (Φωτιςτικά ςϊματα υπαίκριων
χϊρων), 92610000-0 (Υπθρεςίεσ λειτουργίασ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων) .
Ο Διμαρχοσ Μυκόνου προκθρφςςει θλεκτρονικό διεκνι δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό,
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 320.324,00€ (τριακόςιεσ είκοςι χιλιάδεσ τριακόςια είκοςι
τζςςερα ευρϊ) πλζον ΦΡΑ 24% φψουσ 76.877,76€ (εβδομιντα ζξι χιλιάδεσ οκτακόςια
εβδομιντα επτά ευρϊ και εβδομιντα ζξι λεπτά), δθλαδι ςυνολικοφ ποςοφ 397.201,76€
(τριακοςίων ενενιντα επτά χιλιάδων διακοςίων ενόσ ευρϊ και εβδομιντα ζξι λεπτϊν) με
κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει
τιμήσ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ προμικειασ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» ςφμφωνα με τθν αναλυτικι διακιρυξθ.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρείσ (3) μήνεσ ή μζχρι εξαντλήςεωσ του οικονομικοφ
αντικειμζνου.
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου.
Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ ζχει ενταχκεί ςτον Ρροχπολογιςμό του ζτουσ 2018,
ανζρχεται ςτο ποςό των 397.201,76 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%) και κα βαρφνει
τον Κ.Α.15-7336.0008 ενϊ κα βαρφνεται και ο οικείοσ ΚΑ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2019.
Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ιδίουσ Ρόρουσ του Διμου Μυκόνου.
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Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων
Συμβάςεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μζςω
τθσ
διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr. ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι διακιρυξθ.






Ημερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Εφθμερίδα ΕΕ: 29/11/2018.
Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
ΕΣΗΔΗΣ: 07/12/2018.
Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 07/12/2018 και ϊρα 13:00.
Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν: 14 /01/2019 και ϊρα 13:00.
Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» θ οποία κα γίνει τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10:00 πμ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων των δφο Δθμοτικϊν Γθπζδων του Διμου Μυκόνου (Κόρφου και Άνω
Μεράσ).
Η προμικεια του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που κα
τοποκετθκοφν ςε διαμορφωμζνουσ χϊρουσ ζχουν ςκοπό τθν βελτίωςθ και τθν αναβάκμιςθ
τουσ, τόςο από λειτουργικι, όςο και από αιςκθτικι πλευρά.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται
ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ διακιρυξθσ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των ζξι χιλιάδων τετρακοςίων ζξι ευρϊ και ςαράντα
οκτϊ λεπτϊν (6.406,48 €), ιτοι ςε ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ
το ΦΡΑ και θ οποία πρζπει να περιζχει με ποινι αποκλειςμοφ όλα τα αναγκαία ςτοιχεία
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 (Αϋ 147).
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5%
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
ΠΡΟΦΟΡΕ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ
Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για
διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ
29/11/2018 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Η προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι
πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με
το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ςτισ εφθμερίδεσ του τοπικοφ τφπου.
Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) : www.mykonos.gr.
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ
Η δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ που γίνονται ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων,
βαρφνει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
α)

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :
τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.mykonos.gr.
γ)
H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι
γενικϊσ διακζςιμα. Η απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν
λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) :
www.promitheus.gov.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι,
εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr.
Επίςησ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο τησ διακήρυξησ
και ςε όλα τα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ μζςω τησ ιςτοςελίδασ του Δήμου www.mykonos.gr
απ’ όπου μποροφν να τα προμηθεφονται δωρεάν.
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 10
ημερολογιακζσ ημζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και
απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και
απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.

O ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ

