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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την
Υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων για την
αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Παλαιοκαστριτών», προϋπολογισμού
22.543,20
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%). με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς
να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αρίθμ. 2/2021 Μελέτης που συντάχθηκε από
την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ καθώς και
τη παρούσα πρόσκληση και να καταθέσουν προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και
ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.
Η προσφορά θα υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα
αναγράφονται ευκρινώς:
Προς τον ∆ήµο Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων
( Πρωτόκολλο ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών)
∆/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπηρεσία με τίτλο:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ»
Να
αναγράφονται στον
φάκελο
τα πλήρη (στοιχεία
αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
Προϋπολογισμού
μελέτης
: 22.543,20€
με ΦΠΑτου
24%)
Ο
ενιαίος
φάκελοςαπό
πρέπει
να περιέχει εις
ΔΙΠΛΟΥΝ:
«Να
μην ανοιχτεί
την ταχυδρομική
υπηρεσία
ή τη γραμματεία».

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν:
Το σύνολο των αναφερόμενων δικαιολογητικών στο άρθρο 6 της μελέτης:
α. Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής

β. Φάκελος οικονομικής προσφοράς, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του
ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)

(Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κος Ευάγγελος Κένταρχος τηλ. 2661047584 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.)
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με
το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62794, e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την
σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
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