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ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΡΕΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ
Ανοικτοφ, ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για την παροχή Υπηρεςιών με τίτλο:
«ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΡΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΙ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προχπολογιςμοφ 140.000,00 €, μη
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%

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
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ καταγραφι όλων των ςτοιχείων τθσ οδικισ υποδομισ του Διμου
Μυκόνου με τθν εφαρμογι καινοτόμου τεχνολογίασ κινθματικισ χαρτογράφθςθσ με όχθμα (mobile
mapping), κακϊσ και θ ανάπτυξθ και θ κζςθ ςε λειτουργία ενόσ γεωπλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ μζςω του
οποίου κα υποςτθρίηονται ψθφιακά εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν καταγραφι, διαχείριςθ και επεξεργαςία
των βλαβϊν του οδικοφ δικτφου του Διμου κακϊσ και θ διαχείριςθ τθσ οδικισ υποδομισ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 72230000 Τπθρεςίεσ εξατομικευμζνων λογιςμικϊν και ςυμπλθρωματικοφ CPV 48610000
υςτιματα βάςεων δεδομζνων.
Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ςφμβαςθ
αποτελείται από ζνα ςφνολο πολφπλοκων και αλλθλοςυνδεόμενων, αλλθλοςχετιηόμενων και
αλλθλοτροφοδοτοφμενων υπθρεςιϊν και προχποκζτει ενιαία εκτζλεςθ από ζναν οικονομικό φορζα ανάδοχο.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δζκα (10) μινεσ.
1. Διάθεςη των εγγράφων ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ
Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με
κριτιρια που κακορίηονται εντόσ του τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ.
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.

ΑΔΑ: 6ΣΛΥΩΚΚ-ΙΝ0

22PROC009913890 2022-01-12

2. Χρόνοσ, τόποσ και γλώςςα υποβολήσ/ αποςφράγιςησ των προςφορών
Ωσ ημερομηνία ανάρτηςησ τησ διακήρυξησ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ.. ορίηεται θ
13η/01/2022, θμζρα Πζμπτθ .
Ωσ ημερομηνία και ώρα ζναρξησ υποβολήσ των προςφορών ορίηεται θ 13η/01/2022, θμζρα Πζμπτθ και
ϊρα 10:00.
Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορίηεται θ 1η/02/2022, θμζρα
Σρίτθ και ϊρα 13:00.
Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορίηεται θ 03η/02/2022, θμζρα
Πζμπτθ 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
Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
5. Εγγυήςεισ ςυμμετοχήσ
Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ
να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ποςοφ δφο χιλιάδων τετρακοςίων ΕΤΡΩ (2.400,00€),
όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ.
6. Iςχφσ των προςφορών
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
7. Δημοςιότητα
Η παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και κα δθμοςιευκεί ςτον Σφπο
ςφμφωνα με το Νόμο. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο.
8. Προι χρηματοδότηςησ
Σο ζργο χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Μυκόνου και κα βαρφνει τον Κ.Α.: 30-6117.0007
οικονομικοφ ζτουσ 2021 και τον αντίςτοιχο του 2022.
9. Ρροςφυγζσ
Συχόν προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ςφμφωνα με το ιςχφον
κεςμικό πλαίςιο.
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