ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΚΑΠΑΚΙ) ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

Α/Α

ΜΕΛΕΤΗΣ 3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 €
Κ.Α.Ε 70.01.7135.002 – 5.000,00€

2020

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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(ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΚΑΠΑΚΙ) ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :4.960,00 €
Κ.Α. 70.01.7135.002 – 5.000,00 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα 14/05/2020

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας
Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα

Αρ. Μελέτης: 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :4.960,00 €
Κ.Α70.01.7135.002 – 5.000,00 €

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη
Email protogenis@corfu.gov.gr

Σύναψη σύμβασης με τίτλο << Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ( σιδερένιο καπάκι) για
δεξαμενή στα Δημοτικά σφαγεία >> συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού
4.000,00 €, πλέον του ποσού 960,00 € Φ.Π.Α. 24% από ιδίους πόρους.
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια καλύμματος για τη δεξαμενή ακάθαρτων νερών των
Δημοτικών σφαγείων στη Μηλιά - Κυνοπιαστών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Στην συγκεκριμένη δεξαμενή καταλήγουν τα νερά που προκύπτουν από τον καθαρισμό των
εγκαταστάσεων του σφαγείου μετά την ολοκλήρωση των σφαγών και τον τεμαχισμό των σφαγίων. Η
επιφάνεια της δεξαμενής έχει διαστάσεις 5m* 4,30m και η κάλυψή της κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή
δυσοσμίας σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και για την αποφυγή εισροής βρόχινου νερού με αποτέλεσμα την
μείωση του κόστους εκκένωσης της.
Το κάλυμμα θα είναι βαμμένο, θα διαθέτει θυρίδα επίσκεψης ώστε να είναι εφικτή η εκκένωση της
δεξαμενής καθώς και εξαεριστικά για την εκτόνωση των αερίων στον εσωτερικό χώρο. Η εγκατάσταση του
καλύμματος θα γίνει από τον προμηθευτή με την τοποθέτηση κοιλοδοκών ανά 60 cm εντός του
σκυροδέματος της δεξαμενής για να επιτευχθεί πλήρης σταθερότητα και στεγανότητα.
O ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προμήθειας ανέρχεται σε 4.960,00 € με Φ.Π.Α. 24 % με
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε. 70.01.7135.002 με τίτλο<< Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (
σιδερένιο καπάκι) για δεξαμενή στα Δημοτικά σφαγεία >> ποσού 5.000,00 για το έτος 2020.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Καλύμμα (καπάκι) δεξαμενής βαμμένο, με αντιολισθητική επιφάνεια ,
κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 3mm , διαστάσεων 5m * 4,30m .
Στο κέντρο θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα διαστάσεων τουλάχιστον 80cm*80cm καθώς και εξαεριστικά.
Εντός του σκυροδέματος της δεξαμενής θα τοποθετηθούν κοιλοδοκοί ανά 60 cm με διαστάσεις (πλάτος –
ύψος )120mm*60 mm και πάχος 3mm.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά της προμήθειας στα Δημοτικά σφαγεία καθώς και η εγκατάστασή
της.
Τιμή τεμ.:

Συντάχθηκε

ΙωάννηςΒασιλάκης

ΠΕ Γεωπόνων

( 4.000,00 € ) χωρίς Φ.Π.Α.

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Με εντολή Δημάρχου
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Πρωτογενούς Τομέα

Με εντολή Δημάρχου
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Τοπικής Οικονομίας

Βασιλική Μανιώτου

Ιωάννα Μεταλληνού

ΠΕ Γεωπόνων

3

ΠΕ Δ/κου - Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
Κέρκυρα 14/05/2020
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας
Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα

Αρ. Μελέτης: 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :4.960,00 €
Κ.Α. 70.01.7135.002 – 5.000,00 €

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη
Email protogenis@corfu.gov.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σύναψη σύμβασης με τίτλο << << Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ( σιδερένιο καπάκι) για
δεξαμενή στα Δημοτικά σφαγεία >> συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού
4.000,00 €, πλέον του ποσού 960,00 € Φ.Π.Α. 24% από ιδίους πόρους
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
Τεμ.
1
4.000 €
4.000€
( σιδερένιο καπάκι) για δεξαμενή στα
Δημοτικά σφαγεία
CPV 44423740-0
Για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ( σιδερένιο καπάκι) για δεξαμενή στα Δημοτικά σφαγεία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ.Π.Α. (24%) :
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:

Συντάχθηκε

Ιωάννης Βασιλάκης
ΠΕ Γεωπόνων

4.000,00 €
960,00 €
4.960,00 €

Ελέγχθηκε
Με εντολή Δημάρχου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Πρωτογενούς Τομέα

Βασιλική Μανιώτου
ΠΕ Γεωπόνων

4

Θεωρήθηκε
Με εντολή Δημάρχου
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
Τοπικής Οικονομίας

Ιωάννα Μεταλληνού
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Κέρκυρα 14/05/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας
Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα

Αρ. Μελέτης: 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :4.960,00 €
Κ.Α.Ε 70.01.7135.002 – 5.000,00 €

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη
Email protogenis@corfu.gov.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σύναψη σύμβασης με τίτλο <<Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ( σιδερένιο καπάκι) για
δεξαμενή στα Δημοτικά σφαγεία >> συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού
4.000,00 €, πλέον του ποσού 960,00 € Φ.Π.Α. 24% από ιδίους πόρους
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
( σιδερένιο καπάκι) για δεξαμενή στα Δημοτικά
σφαγεία
CPV 44423740-0

Τεμ.

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Κέρκυρα / / 2020

Ο προσφέρων

5

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

Κέρκυρα 14/05/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας
Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα

Αρ. Μελέτης: 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :4.960,00 €
Κ.Α.Ε. 70.01.7135.002 – 5.000,00 €

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη
Email protogenis@corfu.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σύναψη σύμβασης με τίτλο << Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ( σιδερένιο καπάκι) για
δεξαμενή στα Δημοτικά σφαγεία>> συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού
4.000,00 €, πλέον του ποσού 960,00 € Φ.Π.Α. 24% από ιδίους πόρους
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια καλύμματος για τη δεξαμενή ακάθαρτων νερών των
Δημοτικών σφαγείων στη Μηλιά - Κυνοπιαστών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Στην
συγκεκριμένη δεξαμενή καταλήγουν τα νερά που προκύπτουν από τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων του
σφαγείου μετά την ολοκλήρωση των σφαγών και τον τεμαχισμό των σφαγίων. Η επιφάνεια της δεξαμενής
έχει διαστάσεις 5m* 4,30m και η κάλυψή της κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή δυσοσμίας σε υψηλές
θερμοκρασίες αλλά και για την αποφυγή εισροής βρόχινου νερού με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους
εκκένωσης της.
Το κάλυμμα θα είναι βαμμένο, θα διαθέτει θυρίδα επίσκεψης ώστε να είναι εφικτή η εκκένωση της
δεξαμενής καθώς και εξαεριστικά για την εκτόνωση των αερίων στον εσωτερικό χώρο. Η εγκατάσταση του
καλύμματος θα γίνει από τον προμηθευτή με την τοποθέτηση κοιλοδοκών ανά 60 cm εντός του
σκυροδέματος της δεξαμενής για να επιτευχθεί πλήρης σταθερότητα και στεγανότητα.
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή , θα γίνει με απευθείας ανάθεση βάσει του N.4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής για το σύνολο της
προμήθειας , εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.
O προϋπολογισμός της μελέτης προμήθειας ανέρχεται σε 4.960,00 € με Φ.Π.Α. 24 % με Κ.Α.Ε. 70.01.7135.002
και εγγεγραμμένη πίστωση 5.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020.
1. ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 3463/06 ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.
2. Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-042019, Τεύχος Α΄.
4. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
5. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει.
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6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α΄-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών
του κράτους και άλλες διατάξεις.
7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
9. Του Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α’
10. Του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α’
Όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν κατά την
ημερομηνία έγκρισης της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ
1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων , Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , ΚΕΡΚΥΡΑ 49100
e-mail : info@corfu.gov.gr
2 «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής »: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση
προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός
3 «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων.
4 «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Δ/νση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων.
5. «Προϊσταμένη Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ή η Οικονομική Επιτροπή κατά
περίπτωση
6. «Διαγωνιζόμενος»- « Προσφέρων» : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά.
7. «Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών» : Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των
προσφορών όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το
οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων
της διοίκησης.
8. «Τεύχη Διαγωνισμού» : Τα τεύχη της μελέτης που αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας
μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, καθορίζονται ως κάτωθι:
1. Τεχνική Έκθεση Τιμολόγιο Μελέτης
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Οικονομική προσφορά
9. «Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται
μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
10. «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)» : Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και
των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της
Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων αυτής.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές, βάσει του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά μόνο βάση τιμής.
Άρθρο 5ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών
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που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα
κατασκευής ή /και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.
Άρθρο 6ο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή εγγύησης συμμετοχής (N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας
αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους)
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους (όπως
αναφέρεται στο άρθρο 8 της Σ.Υ.).
3.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73,74 του Ν4412/2016.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης
Υπόχρεοι στην προσκόμιση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του
5. Φορολογική ενημερότητα
6. Ασφαλιστική ενημερότητα
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (5 και 6) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους.
Άρθρο 7ο : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ( Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα) μέχρι την
…………./…./2020 και ώρα …… π.μ. , ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά
, του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «……………..»
Προϋπολογισμού μελέτης : ………€ ( με ΦΠΑ 24% )
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία»

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και
το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων, εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική
διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας.
Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
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Άρθρο 8ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δύο (2) μήνες από την υποβολή τους .
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 9ο : ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου .
Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 10ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε (2) δύο μήνες από την
υπογραφή της..
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, στους χώρους που περιγράφονται στο
Τιμολόγιο Μελέτης, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου , με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής, εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του συνόλου της προμήθειας, τηρουμένων των
διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και έκπτωση του
αναδειχθέντος προμηθευτή.
Άρθρο 11ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.960,00 € με Φ.Π.Α. 24 % για την προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού ( σιδερένιο καπάκι ) για δεξαμενή στα Δημοτικά σφαγεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 70.01.7135.002 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με
την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή
τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής & όλα τα απαραίτητα
νόμιμα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
Άρθρο 12ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή
της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για
κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα
δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.
Συντάχθηκε

Ιωάννης Βασιλάκης
ΠΕ Γεωπόνων

Ελέγχθηκε
Με εντολή Δημάρχου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Πρωτογενούς Τομέα
Βασιλική Μανιώτου
ΠΕ Γεωπόνων
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Θεωρήθηκε
Με εντολή Δημάρχου
Η Α Προϊσταμένη Δ/νσης
Τοπικής Οικονομίας
Ιωάννα Μεταλληνού
ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
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