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Κέρκυρα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για
«Προμήθεια απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων »
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων
συλλογής βιοαποβλήτων» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι :
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

Απορριμματοφόρο όχημα με
υπερκατασκευή τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου
χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων
περίπου και με εγκατεστημένο
σύστημα GPS για τον εντοπισμό της
θέσης του οχήματος παραδοτέο με
όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και τα
παρελκόμενά του στην έδρα του
Δήμου Κ. Κέρκυρας

2

120.000,00

240.000,00

Απορριμματοφόρο όχημα με
υπερκατασκευή τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου
χωρητικότητας 8 κυβικών μέτρων
περίπου και με εγκατεστημένο
σύστημα GPS για τον εντοπισμό της
θέσης του οχήματος παραδοτέο με
όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και τα
παρελκόμενά του στην έδρα του
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

1

110.000,00

110.000,00

Α/Α

TMHMΑ
Α

TMHMΑ
Β

ΕΙΔΟΣ

Σύνολο προ ΦΠΑ

350.000,00

ΦΠΑ

84.000,00 €

Σύνολο με ΦΠΑ

434.000,00 €
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Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Δ/νση :
Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του ΠΔΕ Κωδ.
ΣΑΕΠ Ε2751 (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΣΕ27510114). και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.7132.002, του
Δημοτικού Προϋπολογισμού.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται για το τμήμα Α στο ποσό 4.800,00 € για το
τμήμα Β στο ποσό 2.200,00 €

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.
Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα
07/02/2022 ώρα 15.00 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή
Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» την Πέμπτη 10/02/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. .
Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός
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