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ΚΔΡΚΤΡΑ    02 / 04 /2020 

Αρ. Πρωη.:    11219 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟ  ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 
 

   

   Ο Δήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Δηαπνληίσλ λήζσλ ελδηαθέξεηαη  λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν «Προκήζεηα δωοηροθώλ γηα αδέζποηα δώα», κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

πξνϋπνινγηζκνύ   4.836,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.   

 

                                            προζθαιεί ηοσς οηθολοκηθούς θορείς  

 

  λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο Δ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο –(Σκήκα 

Πξσηνγελνύο Σνκέα)θαζώο θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο  θαη λα θαηαζέζνπλ θάθειν 

πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε κειέηε. 

 

Κρηηήρηο θαηαθύρωζες: H θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε ηηκήο, γηα ηο ζύλοιο ηωλ αληηθεηκέλωλ, γηα 

ηηο πξνζθνξέο πνπ πιεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.. 
 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη (12) δώδεκα μήνεσαπό ηελ ππνγξαθή ηεο με δυνατότητα 

παράταςησ μζχρι εξάντληςησ των ποςοτήτων.  
 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Δηαπνληίσλ λήζσλ (Δ/λζε Λ. Αιεμάλδξαο 6
Α 

,Σ.Κ. 

49100 Κέξθπξα), κέρξη θαη ηελ Γεσηέρα 06/04/2020 θαη ώξα : 12.00 κ. ώξα    ιήμεο επίδνζεο  νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ. 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ελππόγξαθεο από ηνπο «δηαγσληδόκελνπο θαη ππνβάιινληαη   κέζα ζε εληαίν 

θάθειν ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη  επθξηλώο: 

 
 

 

 

 

 

                                   

 

 

Να αλαγξάθνληαη ζηνλ θάθειν ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (ππνςήθηνο αλάδνρνο) 
 

 

 

Προς ηολ  Γήκο  Κεληρηθής Κέρθσρας θαη Γηαποληίωλ Νήζωλ 

 ( Πξσηόθνιιν Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ) 

 

Γ/ΝΗ: Λ.Αιεμάλδξαο 6
Α 

, Σ.Κ49100Κέξθπξα 

ΠΡΟΦΟΡΑ: γηα ηελ πξνκήζεηα  κε ηίηιν: «Προκήζεηα δωοηροθώλ γηα αδέζποηα δώα» 

Προχπολογιςμοφ μελζτησ : 4.836,00 €  (με Φ.Π.Α.) 
(εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ    06/04/2020  θαη ώξα : 12.00 κ.  ) 

«Να κελ αλνηρηεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

 

 



Ο εληαίος θάθειος πρέπεη λα περηέτεη εης ΓΙΠΛΟΤΝ: 

 

α) Σο ζύλοιο ηωλ αλαθερόκελωλ ζηε κειέηε  δηθαηοιογεηηθώλ - σπεύζσλωλ δειώζεωλ, 

ύκθσλα κε ην 7 άξζξν ηεο  ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ ηεο κειέηεο. 

 
β) Σελ οηθολοκηθή προζθορά, ε νπνία εζσθιείεηαη ζε μερσξηζηό θάθειν, εληόο ηνπ εληαίνπ θαθέινπ. 
(ππόδεηγκα επηζπλάπηεηαη) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ νη ελδηαθεξόκελνη 

από ηελ αξκόδηα Δ/λζε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ θ. Βασιλική Μανιώτου ηει. 

26610-46766 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία, παξαθαινύληαη λα  επηθνηλσλήζνπλ κε ην 

γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηει. 26613 62781 – 767,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή λα αλαδεηήζνπλ ηελ 

ζρεηηθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ www.corfu.gr. (ελόηεηα δηαγσληζκνί). 

                                                                   

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ 

                                              ΓΔΩΡΓΙΟ – ΗΛΙΑ ΠΑΝΣΔΛΙΟ 
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