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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ. Πρωτ.  4435/31.10.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της ΠΡΑΞΗΣ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ”

Ο Δήμαρχος Κέας

διακηρύττει  ότι  την  1η  Δεκεμβρίου  2017,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  10:30  π.μ.  (λήξη

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την 29η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:30) στο Νέο

Δημαρχείο  Ιουλίδας  Κέας,  θα  διεξαχθεί  με  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  Δημοπρασία

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016,   για  την  προμήθεια  υλικού  προβολής  και

ενημέρωσης για τις περιηγητικές διαδρομές-μονοπάτια νήσου Κέας.

Η  δημοπρατούμενη  προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  –  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ  ΝΗΣΟΥ

ΚΕΑΣ»  αποτελεί  το  τρίτο  (3ο)  υποέργο  του  έργου   με  τίτλο   «Αποκατάσταση  &

Σηματοδότηση  Περιηγητικών  Διαδρομών  –  Μονοπατιών  Νήσου  Κέας»,  συνολικού

προϋπολογισμού  111.151,63€  συμπ.  ΦΠΑ)  και  το  οποίο  χρηματοδοτείται  100%  από  το

Πρόγραμμα  “Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2014-2020”  με  συγχρηματοδότηση από το

Ε.Γ.Τ.Α.Α.  και  συγκεκριμένα  με  ποσοστό  95%  από  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και  5% από Εθνική Δαπάνη   (κωδικός ΣΑE: 082/1, κωδικός έργου:

2016ΣΕ08210107).

Η προμήθεια  υλικού  προβολής  και  ενημέρωσης  για  τις  περιηγητικές  διαδρομές-μονοπάτια

νήσου Κέας συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Πίνακας πληροφόρησης (stand) Τεμάχιο 5 1.500,00 7.500,00

Ηλεκτρονικό βιβλίο (.pdf) Τεμάχιο 1 1.000,00 1.000,00

ΑΔΑ: ΩΛΧΧΩΕΔ-096



Παρουσίαση δικτύου μονοπατιών σε ηλεκτρο-

νική εφαρμογή (app)
Τεμάχιο 1 5.075,00 5.075,00

Πολύπτυχο έντυπο (χάρτης & booklet) Τεμάχιο 6.200 1,19 7.378,00

Ο  προϋπολογισμός  της  δημοπρατούμενης  προμήθειας,  με  βάση  την  με

αρ.πρωτ.2277/2017 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, ανέρχεται στο

ποσό των 20.953,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 25.981,72 ευρώ (με ΦΠΑ).

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της

σύμβασης,  καθώς  και  όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική

υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από  ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα

τύπου  διακήρυξης  ανοικτής  διαδικασίας  για  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων

προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των

ορίων του ν.4412/2016).

Εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,

εκτός ΦΠΑ, του συνόλου των τμημάτων, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα

απευθύνεται προς τον Δήμο Κέας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30)

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας, άλλως η

προσφορά απορρίπτεται.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  όλα  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά,  που  προβλέπονται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  για  τις  δημόσιες

συμβάσεις  και ιδίως όπως περιγράφεται στα άρθρα 12, 14 και 23 της Διακήρυξης. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες -(90) ημερολογιακές

ημέρες-από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα εγκριθεί  από  την Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου Κέας.

Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  υποβάλλονται  από  πιστοποιημένους

οικονομικούς  φορείς-χρήστες  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr

         Κέα, 06/11/2017

       Ο Δήμαρχος Κέας

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΛΧΧΩΕΔ-096
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