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ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΘΡΤΜΜΑΣΙΣΗ-ΣΔΜΑΥΙΣΗ ΟΓΚΟΓΩΝ, ΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΔ ΥΔΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ (15) ΗΜΔΡΩΝ»
Κυδικόρ NUTS έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422
Κυδικόρ NUTS ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: EL 422
CPV: 90513000-6
Ο Δήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’αξηζκ. 16/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο
ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο για ηην
Μίζθυζη μησανήμαηορ θπςμμαηιζηή – ηεμασιζηή ογκυδών, αζηικών και βιομησανικών
αποππιμμάηυν με σειπιζηή για διάζηημα έξι (6) μηνών και δεκαπένηε (15) ημεπών, κε
πξνυπνινγηζκφ 72.540,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%) και κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ
ζύμβαζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86 θαη 117 ηνπ λ. 4412/16.
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Δεκαξρείν (Δεκνηηθφ Καηάζηεκα, Γηαιφο - Αθηή Κακπάλε, 84600,
Μχθνλνο), ηελ 23/03/2020 ημέπα Πέμπηη και ώπα 12:00 έυρ 12:30 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. Επίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά
ή κε άιινλ ηξφπν ζην Δήκν μέσπι και ηην πποηγοςμένη επγάζιμη ημέπα ηηρ διεξαγυγήρ ηος
διαγυνιζμού ζηε Δηεχζπλζε : Δεκνηηθφ 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 πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη
πποζθοπά, μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
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 θαη
εηδηθφηεξα αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, εκπνξία,
δηάζεζε θαη κίζζσζε κεραλεκάησλ ζηελ Ειιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ
θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζπγθεθξηκέλα :
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
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β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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 Δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
2. ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Δ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο
νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο
θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε
εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο (άξζξν 25 Ν.4412/16).


Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα είλαη θαη Ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Οη
αλαζέηνπζεο αξρέο δελ απαηηνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή
κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 άξζξν 19 παξ.2
Ν.4412/16.

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο
ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 19 παξ.4
Ν.4412/16).
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο για σπονικό διάζηημα 120 ημεπών, ην νπνίν
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΓΓΤΗΔΙ
1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ
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. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
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 Δήκνπ Μπθφλνπ www.mykonos.gr. Γεληθέο
πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαη απφ ηε Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, ηειέθσλν 2289072200, θαμ
2289022229.
Η παξνχζαο πεξίιεςε δηαθήξπμεο:
 Θα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο « ΔΙΑΤΓΕΙΑ»


Θα δεκνζηεπζεί ζηνλ εκεξήζην Σχπν.
Ο Γήμαπσορ Μςκόνος

Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ

