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Κέρκυρα, 21 /12/2020
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 42469
ΕΡΓΟ : Βελτίωση προσβασιμότητας
Βιολογικού & Πάρκου
Κυκλοφοριακής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών & Επιβλέψεων Έργων

CPV: 45233141-9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
διακηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Βελτίωση
προσβασιμότητας Βιολογικού & Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής» προϋπολογισμού 48.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Το σύνολο των τευχών δημοπράτησης εκτός του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς βρίσκονται
αναρτημένα στο site του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο URL :
www.corfu.gr
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς παραλαμβάνεται από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κέρκυρας επί της οδού Κώστα Γεωργάκη 38 στις 19/01/2021 Ημέρα Τρίτη και Ώρα 10:00 π.μ.
ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης).
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
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Συμφωνίας,
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
•

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

•

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.
Το έργο χρηματοδοτείται Ιδίους Πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με Κ.Α. 30.7323.020.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΜΕΡΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

