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ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ∆ήµαρχος Μύκης
Προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου
για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία ελέγχου λειτουργίας,
ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων, Αντλιοστασίων Λυμάτων και Αντλιοστασίων
Ύδρευσης
Δήμου
Μύκης»,
προϋπολογισμού
66.253,70
€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €
53.430,40 ΦΠΑ : 12.823,30).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
Σμίνθη
Κωδικός NUTS: EL 512
Ταχ.Κωδ.: 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 2541352327
fax: 2541352335
E-mail: info@dimosmykis.gr
Ιστοσελίδα:www.dimosmykis.gr/
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosmykis.gr. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μύκης, κατά τις εργάσιμες
ηµέρες και ώρες . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες
και φροντίδα τους.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι
η εκτέλεση των εργασιών ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και
αποκατάστασης βλαβών των παρακάτω εγκαταστάσεων του Δήμου Μύκης:
1. Της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Μύκης των
δύο (2) Αντλιοστασίων Λυμάτων εντός του οικισμού Μύκης και των
Αντλιοστασίων Ύδρευσης και Ιαματικών Λουτρών του Δήμου Μύκης,
για το χρονικό διάστημα διάρκειας από 16-08-2019 έως 31-122019 και
2. Της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Εχίνου και
του Αντλιοστασίου Λυμάτων του οικισμού Εχίνου για το χρονικό
διάστημα διάρκειας από 17-01-2019 έως 31-12-2019
CPV:

i. [90481000-2]-Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
ii. [50510000-3]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών
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4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
προσφορών.
5. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, ορίζεται το χρονικό διάστημα διάρκειας από 17-01-2019
έως 31-12-2019, με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.
6. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσίες
λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και να
είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό
κατάστημα που βρίσκεται στον οικισμό Σμίνθης, Τ.Κ. 67100, Γραφεία
Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 18η
του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών είναι 09.30 π.µ. και η ώρα λήξης 10:00 π.µ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
9. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν
και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την
επόμενη της διενέργειάς του.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Η δαπάνη εκτέλεσης της
σύμβασης θα επιβαρύνει εξολοκλήρου το έτος 2019 εις βάρος του Κ.Α.
25-6262.005.
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13. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr) για δώδεκα (12) ημέρες και φέρει
κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ,
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής (www.dimosmykis.gr/).
Επίσης η περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο
σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του
Ν.4469/2017 και τις διατάξεις του Ν. 3548/2007. Τα έξοδα δημοσίευσης
περίληψης της παρούσας και τυχόν επαναληπτικής στον Τύπο βαρύνουν
τον ανάδοχο, σύμφωνα με το Ν. 3801/2009.
Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα
δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Καπζά Τζεμήλ

