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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ

Μχθνλνο, 19 /02/2021
Αξηζ. Πξση:-3830-

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΜΕ ΣΙΣΛΟ
“ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΕΙ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ”
Κωδικόρ NUTS έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422
Κωδικόρ NUTS ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: EL422
CPV: 34922000-6 (Εξοπλιζμόρ διαγπάμμιζηρ οδών)
Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 20/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. Ο ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ Δπξψ
(100.700,00 €) πιένλ ηνπ ΦΠΑ (24%), ήηνη ζην πνζφ ησλ εθαηφ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
νθηαθνζίσλ εμήληα νθηψ Δπξψ (124.868,00€).
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: 24/02/2021



ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 24/02/2021 θαη ψξα
09:00



ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 12/03/2021 θαη
ψξα 15:00



ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ
(ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»

ζα γίλεη ηέζζεξηο (4)

εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00
πκ.
Ανηικείμενο Τπηπεζίαρ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ηεο δηαγξάκκηζεο κε:
- πιηθά δηαγξάκκηζεο ζε ιεπθή απφρξσζε,
- αληαλαθιαζηηθά γπάιηλσλ ζθαηξηδίσλ θαη ησλ ζπλαθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ ρξψκαηνο.
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΕΙΔΟ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΕΣΡΗΗ
1
Γηαγξάκκηζεο νδνζηξσκάησλ
m2
26.500,00
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Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 30-7333.0003
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021
Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ:
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα
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:
1. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 2.014,00 εςπώ.
2. Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
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 πνπ νξίδνληαη ζηε ηερληθή κειέηε
ζηελ δηαθήξπμε θαη ζηα παξαξηήκαηα απηήο, γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο.
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6)
κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
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Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ένα (1) ημεπολογιακό έηορ από ηην ςπογπαθή ηηρ.
Διάθεζη εγγπάθων-ζηοισείων ηος διαγωνιζμού: Πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα
αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ, νκνίσο ζα αλαξηεζεί θαη ε δηαθήξπμε ζην ΚΗΜΓΗ βάζεη ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαη ζην ΔΗΓΗ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr. Πεξίιεςε ηεο
δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Σχπν ζχκθσλα κε ην Νφκν.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πιήξεο θαη απεξηφξηζηε ρξήζε ησλ ηεπρψλ ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκεο
απφ : ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr θαζψο θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ www.mykonos .gr.
Παποσή διεςκπινίζεων: Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,
ην αξγφηεξν 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη
απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr. 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 ειεθηξνληθά
ππνγεγξακκέλν1. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην
ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ

1

Πρβλ την Υπουργική Απόφαςη με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14)

