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«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην υλοποίηση του έργου SWAN του προγράμματος

INTERREG V-A Greece - Italy 2014-2020» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο  Δήμος  Κεντρικής  και  Διαποντίων  Νήσων,  προκηρύσσει   ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό   για  την
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου
Κεντρικής  Κέρκυρας  & Διαποντίων  Νήσων  στην  υλοποίηση  του  έργου  SWAN του  προγράμματος
INTERREG V-A Greece  -  Italy  2014-2020» στο  πλαίσιο  του έργου  SWAN [Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020] ,  με κριτήριο ανάθεσης της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
 Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής     :Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-799 (NUTS:
GR222 Νομός: Κέρκυρας).

Προϋπολογισμ  ός   :110.374,00 € υποδιαιρείται σε: τμήμα  Α:73.874,00 € και τμήμα Β:  36.500,00   (συμπ.
ΦΠΑ 24%)

Φορέας  χρηματοδότησης  ;   χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ταμείο  Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ και έχει λάβει ΣΑΕΠ Κ.Ε. 2018ΕΠ32260032 στον Κ.Α. :
62.7341.012. με  CPV  72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων και
CPV 391544100-7 Περίπτερο Εκθέσεων

Δικαιούμενοι συμμετοχής:     σύμφωνα με το 2.2.1 άρθρο της διακήρυξης
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr). 
Κριτήρια  αποκλεισμού οικονομικού  φορέα  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3  της Διακήρυξης.
Εγγύηση συμμετοχής:   Για το τμήμα Α ποσού  1.191,52 € για το  τμήμα  Β ποσού  588,71 € και για τα
τμήματα Α και Β συνολικά1.780,23 €.
Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε για μία εκ των δύο
τμημάτων υπηρεσιών (Α, Β ή Α και Β).

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  05/06/2020, ώρα  15.00
μ.μ.

Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω της  διαδικασίας  ηλεκτρονικής  ανάθεσης,  δηλ.  με  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, ύστερα από 15 ημέρες  από την ημερομηνία

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82


ανάρτησης  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από τους  οικονομικούς  φορείς
ηλεκτρονικά. 
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα  βρίσκεται αναρτημένο
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και  Διαποντίων  Νήσων  στη  διεύθυνση:  (URL)
http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/  Διαγωνισμοί  Έργων  και  Προμηθειών, καθώς  και  στη
διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  στην  ιστοσελίδα  της  Γενικής  Γραμματείας
Εμπορίου.
Επίσης θα δημοσιευτεί, σε δύο τοπικές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 

Την  τέταρτη  εργάσιμη  ημέρα  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  ήτοι  στις
12/06/2020  και  ώρα 11:00 π.μ..  Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης ως τις 15/11/2020, ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου SWAN.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα έξι (06) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική  

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται .  

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ  ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

http://www.corfu.gr/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE

