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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

   Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 23.730,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου (Φ.Π.Α. 13% 

και  Φ.Π.Α. 24 %),με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

  

                                            προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς  

 

 να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης  Επιχειρησιακού 

Έργου-τμήμα Συντήρησης Πρασίνου. καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να 

καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη τεχνική έκθεση. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, στο σύνολο των ειδών. Οι 

συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορές ή για την ομάδα προμηθειών Α ή για την 

ομάδα προμηθειών Β, ή  και για τις δυο ομάδες μαζί. 

 Χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες  από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. 

Αλεξάνδρας 6
Α 

,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Τρίτη 08/06/2021 και ώρα: 12.00μ 

ώρα λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών. 

 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς: 

 

            

Προς τον  Δήμο  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

 ( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα 

 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ: με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ» 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός μελέτης : 23.730,43 ευρώ (Φ.Π.Α. 13% και  Φ.Π.Α. 24 %) 

 

(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών, Τρίτη 08 /06/2021 και ώρα : 12.00 

μ.μ.   
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 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 ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει: 

 

α) Το σύνολο των αναφερόμενων δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων, σύμφωνα με 

το  άρθρο 6  της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης: 

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. Πιστοποίηση από το ΥΠ.Α.Α.Τ. ως έμποροι φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αντίγραφο 

άδειας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Ν.4036/2012 και ΠΔ 159/2013) και Άδεια 

λιπασμάτων τύπου Α ή Β.  

3. Βεβαίωση ύπαρξης κωδικού εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς τους (όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της Σ.Υ.). 

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/ 86 ότι : 

α) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκίας ή απάτης ή 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  

β) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων και 

των λοιπών τευχών της μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

6. 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. 

7. Φορολογική ενημερότητα.  

8.  Ασφαλιστική ενημερότητα. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (7 και 8) 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. 

 

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου 

φακέλου.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νσης Επιχειρησιακού Εργου Τμήμα Συντήρησης 

Πρασίνου τηλ:2661086018 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). 

 

 

                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ 
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