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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. To ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του
έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ», µε
προϋπολογισµό 740.000,00 Ευρώ περιλαµβανοµένης της δαπάνης ΦΠΑ. Το έργο µε προϋπολογισµό
596.774,19€ χωρίς ΦΠΑ (δαπάνη εργασιών + Ε.Ο. & Ο.Ε. + Απρόβλεπτα + Αναθεώρηση) περιλαµβάνει
εργασίες κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ και ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ.
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Νέος Λιµένας Μυκόνου, µέχρι τις 09-05-2017 Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 22890-28933/35, FAX επικοινωνίας 22890-28934, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ν.
Βαρδαλάχος.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 16-05-2017, ηµέρα Τρίτη και µε ώρα έναρξης 09:30πµ, ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών 10:00πµ µε σύστηµα υποβολής προσφορών µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου
95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα και είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ, και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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.
4.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης,
4.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους έντεκα χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα έξι (11.936,00) Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία
δηµοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους Πόρους
7 Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Μυκόνου.
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