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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ
Ο Δήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Δηαπνληίσλ λήζσλ ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ παξνρή
ππεξεζίαο ηεο «ςνηήπηζηρ Ππαζίνος Κοινόσπηζηων Υώπων Γ.Δ. Ασιλλείων» ,
πξνϋπνινγηζκνύ 10.432,12 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο.
πποζκαλεί ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ
λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο Δ/λζεο Επηρεηξεζηαθνύ Έξγνπηκήκα Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ. θαζώο θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο θαη λα θαηαζέζνπλ
θάθειν πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ηερληθή έθζεζε.
Κπιηήπιο καηακύπωζηρ: H θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, κεηαμύ ησλ πξνζθνξώλ
πνπ ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο.
Φξόλνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα
έλα (6) κήλεο .
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ Οηθνλνκηθήο
Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Δηαπνληίσλ Νήζσλ (Δ/λζε Λ. Αιεμάλδξαο 6Α ,Τ.Κ.
49100 Κέξθπξα), κέρξη θαη ηελ Σεηάπηη 20/5/2020 θαη ώξα : 10:30π.μ ώξα ιήμεο επίδνζεο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ
εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
Ππορ ηον Γήμο Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Γιαπονηίων Νήζων
( Πξσηόθνιιν Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ)
Γ/ΝΗ: Λ.Αλεξάνδπαρ 6Α , Σ.Κ49100Κέπκςπα
ΠΡΟΦΟΡΑ: κε ηίηιν: «ςνηήπηζη Ππαζίνος Κοινόσπηζηων Υώπων Γ.Δ. Ασιλλείων»
Πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο : 10.432,12 € (κε Φ.Π.Α.)
(εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ Σεηάπηη 20/5/2020 θαη ώξα : 10:30π.μ
«Να κελ αλνηρηεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία».

Να αλαγξάθνληαη ζηνλ θάθειν ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (ππνςήθηνο αλάδνρνο)
Ο ενιαίορ θάκελορ ππέπει να πεπιέσει ειρ ΓΙΠΛΟΤΝ:
α) Σο ζύνολο ηων αναθεπόμενων ζηη μελέηη δικαιολογηηικών - ςπεύθςνων δηλώζεων,
Σύκθσλα κε ην 6ν& 7ν άξζξν ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ ηεο κειέηεο.
β) Σην οικονομική πποζθοπά, ε νπνία εζσθιείεηαη ζε μερσξηζηό θάθειν, εληόο ηνπ εληαίνπ
θαθέινπ.
Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ νη
ελδηαθεξόκελνη από ηελ αξκόδηα Δ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο θ. Ζάξαγθα Γεώξγην ηει:2661086018 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία, παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε
ην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηει. 2661362781– 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
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