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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟ  ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 

 
 

Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ λήζσλ ελδηαθέξεηαη  λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ ζην 

Κέληξν Κνηλόηεηαο» 

,κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο πξνϋπνινγηζκνύ   6.944,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.   

 

                                            προσκαλεί τοσς οικονομικούς υορείς  

 

  λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Αλάπηπμεο Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο .-(Σκήκα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ), 

θαζώο θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο  θαη λα θαηαζέζνπλ θάθειν πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζηε κειέηε. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: H θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη είλαη 

ε πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε 

ηηκή), γηα ην ζύλνιν ηνπ ππν πξνκήζεηα έξγνπ, εθόζνλ ηεξνύληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο, ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έλα (1) κήλα κεηά.  

 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ λήζσλ (Γ/λζε Λ. Αιεμάλδξαο 6
Α 

,Σ.Κ. 

49100 Κέξθπξα), κέρξη θαη ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 07/09/2020 θαη ώξα : 12.00 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: 
             

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Προς τον  Γήμο  Κεντρικής Κέρκσρας και Γιαποντίων Νήσων 

 ( Πξσηόθνιιν Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ) 

 

Γ/ΝΗ: Λ.Αιεμάλδξαο 6
Α 

, Σ.Κ49100Κέξθπξα 

ΠΡΟΦΟΡΑ: γηα ηελ πξνκήζεηα  κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο» 

Πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο : 6.944,00 €  (κε Φ.Π.Α.) 

(εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ΓΔΤΣΔΡΑ 07/09/2020 θαη ώξα : 12.00 μ.  ) 

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

 



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

 

Ο ενιαίος υάκελος πρέπει να περιέτει εις ΓΙΠΛΟΤΝ: 

 

 

α) Γικαιολογητικά σμμετοτής: 
1. Υπεφθυνη δήλωςη ότι δεν ιςχφουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των άρθρων 73,74 του Ν4412/2016. 

Η υπεφθυνη δήλωςη γίνεται αποδεκτή εφόςον ζχει ςυνταχθεί μετά την κοινοποίηςη τησ παροφςασ 

πρόςκληςησ 

Υπόχρεοι ςτην προςκόμιςη τησ ανωτζρω υπεφθυνησ δήλωςησ είναι: 

- φυςικά πρόςωπα 

- διαχειριςτζσ ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 

- διευθφνων ςφμβουλοσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου ΑΕ 

- ςε κάθε άλλη περίπτωςη νομικοφ προςώπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι εκπρόςωποί του 

2.  Φορολογική ενημερότητα  

3.  Αςφαλιςτική ενημερότητα  

        Τα ανωτζρω πιςτοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολήσ   τουσ, άλλωσ, ςτην περίπτωςη που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ,  εφόςον ζχουν 
εκδοθεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή τουσ. 
 

β) Σην οικονομική προσυορά, 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 Γ/λζε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ 

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Σκήκα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ, θ. ππξίδσλ 

Βεξνλίθεο  ηει. 2661362726-27 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 ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                                                ΓΔΩΡΓΙΟ – ΗΛΙΑ ΠΑΝΣΔΛΙΟ 
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