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ΡΕΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ
Διεθνοφσ, Ανοικτοφ, ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για την παροχή Υπηρεςιών με τίτλο:
«Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριςμόσ κοινόχρηςτων χώρων Δήμου Μυκόνου» προχπολογιςμοφ
7.411.955,00 €, μη ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%
(Ρεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςησ)

Επωνυμία
Επίζημη Επωνσμία Δήμος Μσκόνοσ - Τατσδρομική Δ/νζη: Γιαλός, Ακηή Καμπάνη Μύκονος
ΣΚ 84600 Σθλ. 22890-22541, 22890-28557 E-mail: mayor@mykonos.gr
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ : Νικόλαοσ Δευτεραίοσ

Τόπος εκηέλεζης ηοσ έργοσ: Μύκονος, Ελλάδα. NUTS: EL 422 KYKLADES
Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα αφορά τθν Τπθρεςία αποκομιδισ των οικιακϊν και ογκωδϊν
απορριμμάτων και τον κακαριςμό των κοινοχριςτων χϊρων όλων των περιοχϊν του Διμου Μυκόνου
κακϊσ και τθσ πλφςθσ των κάδων απορριμμάτων και τον κακαριςμό των τουαλετϊν που βρίςκονται ςε
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.
Ειδικότερα οι εργαςίεσ που απαιτοφνται είναι
•

Αποκομιδή αςτικών απορριμμάτων

•

Χειρονακτικόσ οδοκαθαριςμόσ και ςυντήρηςη πραςίνου

•

Μηχανική Οδοςάρωςη

•

Πλφςιμο κάδων απορριμμάτων

•

Αποκομιδή ογκωδών αντικειμζνων και απορριμμάτων.

•

Καθαριςμών Τουαλετών

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθ μελζτθ τθσ
Τπθρεςίασ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV)
Α) CPV: *90511200-4]-Τπθρεςίεσ αποκομιδισ οικιακϊν απορριμμάτων
β) CPV: *90511100-3]-Τπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν απορριμμάτων
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γ) CPV: *90610000-6]-Τπθρεςίεσ κακαριςμοφ και ςάρωςθσ οδϊν
δ) CPV: *90918000-5]-Τπθρεςίεσ κακαριςμοφ κάδων
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παρεχομζνων υπηρεςιών

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ με δικαίωμα ενεργοποίθςθσ
του δικαιώματοσ προαίρεςθσ για ζνα (1) ακόμθ ζτοσ

Η εκτιμϊμενθ αξία για τα τρία ζτη τησ ςφμβαςησ ανζρχεται ςτο ποςό των 5.558.966,25€ μη
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% ποςοφ 1.334.151,9 ήτοι ςυνολικά ςτο ποςό των 6.893.118,15 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
και ςτα 7.411.955€ μη ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ ποςοφ 1.778.869,2€, ήτοι ςυνολικά ςτο ποςό των
9.190.824,2 για τζςςερα ζτη ςε περίπτωςη που αςκηθεί το δικαίωμα τησ ετήςιασ προαίρεςησ .
1. Διάθεςη των εγγράφων ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ
Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων υμβάςεων
(ΕΗΔΗ) Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ του ΟΠ ΕΗΔΗ (Διαδικτυακι Πφλθ www.promitheus.gov.gr)
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει
τιμισ.
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΗΔΗ, και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ με τα ςυνθμμζνα μζρθ τθσ διατίκεται επίςθσ και ςτο διαδίκτυο, ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://mykonos.gr.
2. Χρόνοσ, τόποσ και γλώςςα υποβολήσ/ αποςφράγιςησ των προςφορών
Ωσ ημερομηνία ανάρτηςησ τησ διακήρυξησ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ.. ορίηεται θ
17η/01/2022, θμζρα Δευτζρα.
Ωσ ημερομηνία και ώρα ζναρξησ υποβολήσ των προςφορών ορίηεται θ 17η/01/2022, θμζρα Δευτζρα και
ϊρα 10:00.
Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορίηεται θ 14η/02/2022, θμζρα
Δευτζρα και ϊρα 13:00.
Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορίηεται θ 16η/02/2022, θμζρα
Σετάρτθ και ϊρα 10:00.
3. Δικαίωμα Συμμετοχήσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι αναφερόμενοι ςτο άρκρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ. Λόγοι αποκλειςμοφ όπωσ προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 ν.
4412/2016.
4. Εναλλακτικζσ προςφορζσ
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
5. Εγγυήςεισ ςυμμετοχήσ
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 111.179,33€ (2% επί
του προχπολογιςμοφ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ και του ΦΠΑ ).
6. Ιςχφσ των προςφορών
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
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7.

Δημοςιότητα

Προκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 22/12/2021 ςτθν
Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Η παροφςα περίλθψθ κα αναρτθκεί ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και κα δθμοςιευκεί ςτον Σφπο ςφμφωνα με το Νόμο. Σα
ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο.
8.

Ραροχή Διευκρινίςεων

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δϊδεκα (12) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΗΔΗ, 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 είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
9. Προι χρηματοδότηςησ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου.
Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον με Κ.Α.: 20-6277.0011 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Διμου Μυκόνου και των οικονομικϊν ετϊν
2022,2023,2024, 2025 και 2026.
10. Ρροςφυγζσ
Συχόν προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ςφμφωνα με το ιςχφον
κεςμικό πλαίςιο.

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
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