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  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ
       Την επιλογή αναδόχου, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16  για
την υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» για 
χρονικό  διάστημα  δώδεκα  (12) μηνών, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
 Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794 , 
Ο   προϋπολογισμ  ός    της ανάθεσης ανέρχεται σε 52.690,00€ όπου 45.108,00€ δαπάνες ασφάλισης
και 7.582,00€ δικαίωμα προαίρεσης .
Η χρηματοδότηση     προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου.  Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.
10.6253.002,  15.6253.002,  20.6252.001  20.6253.001,  30.6252.001,  30.6253.002,  35.6252.001,
35.6253.002, 70.05.6252.002, 70.05.6253.001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020
 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν: 1.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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
αναφέρονται αναλυτικά στη παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 146, του 
Ν. 4364/2016. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων.

Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη της
παρούσας  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  στη  Διαύγεια,  σε  μια  τοπική  εφημερίδα   επίσης  θα
αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου,  www.corfu.gr

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στο  Δημαρχείο  Κεντρικής  Κέρκυρας  ΚΔΝ  (Μαράσλειο),  Δ/νση
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις    14/04/2020, ημέρα Τρίτη
και  ώρα  λήξης  υποβολής  προσφορών  12.30΄μ.μ. στο  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο,  επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού. 



Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα
γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ενστάσεις:Στην περίπτωση που η ένσταση στρέφεται κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης,
υποβάλλεται  σε  προθεσμία  που  εκτείνεται  μέχρι  το  ήμισυ  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη
δημοσίευση  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών.Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι  ημερομηνίες
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Εάν η ένσταση στρέφεται κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών:     διάστημα εννέα (9)  μηνών από την επομένη της ημέρας διενέργειας
του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                                                                                                                                                        
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ                                


