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ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΖΛ: 26613 62781

ΚΔΡΚΤΡΑ 22/06/2020
Απ. Ππωτ.: 19271

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ
Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ λήζσλ ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ ΣΩΝ
ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΩΝ ΒΡΑΒΔΤΖ ΓΑΛΑΕΗΑ ΖΜΑΗΑ Γ.Δ. ΠΑΡΔΛΗΩΝ»,κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο πξνϋπνινγηζκνύ 22.456,40 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α.
πποσκαλεί τοςρ οικονομικούρ υοπείρ
λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ, θαζώο θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο θαη λα θαηαζέζνπλ θάθειν
πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε κειέηε.
Κπιτήπιο κατακύπωσηρ: H θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κόλν βάζε ηηκήο εθόζνλ ηα πξνζθεξόκελα
είδε πιεξνύλ ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο.
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη για τρεις (3) μήνες.
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ λήζσλ (Γ/λζε Λ. Αιεμάλδξαο 6Α ,Σ.Κ.
49100 Κέξθπξα), κέρξη θαη ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 29/06/2020 θαη ώξα : 11.00 π.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 τον Γήμο Κεντπικήρ Κέπκςπαρ και Γιαποντίων Νήσων
( Πξσηόθνιιν Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ)
Γ/ΝΖ: Λ.Αιεμάλδξαο 6Α , Σ.Κ49100Κέξθπξα
ΠΡΟΦΟΡΑ: γηα ηελ πξνκήζεηα ηίηιν ««ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΩΝ ΒΡΑΒΔΤΖ ΓΑΛΑΕΗΑ ΖΜΑΗΑ Γ.Δ.
ΠΑΡΔΛΗΩΝ»
Πξνϋπνινγηζκνύ
κειέηεο
: 22.456,40
(κε Φ.Π.Α.)
Να
αλαγξάθνληαη ζηνλ
θάθειν
ηα πιήξε €ζηνηρεία
ηνπ απνζηνιέα (ππνςήθηνο αλάδνρνο)
(εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ΓΔΤΣΔΡΑ 29/06/2020 θαη ώξα : 11.00 π.μ.)
«Να κελ αλνηρηεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία».

Ο ενιαίορ υάκελορ ππέπει να πεπιέσει ειρ ΓΗΠΛΟΤΝ:
α) Σο σύνολο των αναυεπόμενων στη μελέτη -Σπόπορ σύνταξηρ πποσυοπών,
ύκθσλα κε ηα άξζξα 6 & 7 ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ ηεο κειέηεο.
β) Σην οικονομική πποσυοπά, 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 Γηεύζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Έξγνπ-ηκήκα πληήξεζεο
Πξαζίλνπ, θα. ππξηδνύια Αξβαληηάθε ηει. 26613 62238 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία, παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε
ην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηει. 2661362781–794, e-mail promithion@corfu.gov.gr ή λα αλαδεηήζνπλ
ηελ ζρεηηθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.corfu.gr. (ελόηεηα δηαγσληζκνί).

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΓΔΩΡΓΗΟ – ΖΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΗΟ

