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«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΙ ΣΑ 

ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ, ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2021» 

 

Κφδικός NUTS  έδρας αναθέηοσζας Αρτής: EL 422 

 

Κφδικός NUTS ηόποσ εκηέλεζης ηης ζύμβαζης: EL422 

 

CPV: 39830000-9 (Προχόνηα Καθαριζμού) 

 

Ο Δήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’αξηζκ. 181/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο για 

ηην προμήθεια ειδών καθαριόηηηας και εσπρεπιζμού για ηο Γήμο και ηα νομικά ηοσ πρόζφπα, για 

ηο έηος 2021, κε πξνυπνινγηζκφ 37.714,26 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6% θαη 24%)  και με 

ηο κριηήριο ηης πλέον ζσμθέροσζας από οικονομική άπουη προζθοράς, βάζει ηιμής θαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

 Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 15/09/2021 και ώρα 09:00. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ αλσηέξσ εκέξα θαη ψξα ζηελ έδξα ηνπ Δήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ φπνπ ζα ιάβνπλ ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (ηαρπδξνκείν, courier, κε θπζηθή παξνπζία, δηα εθπξνζψπνπ 

θηι.). 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 

 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ε πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη 

προζθορά, βάζει ηιμής θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

1. Δηθαίσκα 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 Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 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. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
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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. 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη 

απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο 

αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
 
  

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Δγγύηζη ζσμμεηοτής 

 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνχ 

εμαθνζίσλ δψδεθα επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ 612,50€ επξψ πνπ αλαινγεί ζε πνζνζηφ δχν (2%) ηνηο 

εθαηφ (%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο. 

 

2. Δγγύηζη καλής εκηέλεζης 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ή ηνπ ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο 

θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

 

 

ΠΡΟΦΟΡΔ 

Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

θαη γηα ηηο ζπλνιηθέο πξνθεξπρζείζεο πνζφηεηεο. 

 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα 

(12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ο ρξφλνο ηζρχνο 

ησλ πξνζθνξψλ αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη σο 

κε θαλνληθή. 

 

ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ – ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ  ΠΡΟΦΟΡΔ 

 

Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

 

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 ηελ θα Επαγγειία Υαηδελάθε, ηειέθσλν 2289028557. 

 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-

mail) απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ην αξγφηεξν  έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη απαληήζεηο απνζηέιινληαη αληίζηνηρα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηνλ αηηνχληα νηθνλνκηθφ θνξέα ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη παξάιιεια ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα (site) 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνο ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
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Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κε δηθή ηνπο επζχλε νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηπρφλ αλάξηεζε δηεπθξηλίζεσλ ή θαη ινηπψλ ζεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ηεο δηαδηθαζίαο. 

ε θακία πεξίπησζε δελ ζα δεηνχληαη θαη δελ ζα δίδνληαη δηεπθξηλίζεηο πξνθνξηθά. 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο: 

 Θα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο « ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 

 Θα δεκνζηεπζεί ζηνλ εκεξήζην Σχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL):   www.mykonos.gr. 

 

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

               

                                                        

                                                                                      Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

                                                                                   ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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