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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612950-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κέρκυρα: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
2021/S 233-612950
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Ταχ. διεύθυνση: Αχαράβη
Πόλη: Κέρκυρα
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Ταχ. κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρήστος Κορμαρής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@1354.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2663360174
Φαξ: +30 2663360176
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mncnorthcorfu.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.mncnorthcorfu.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: www.promitheus.gov.gr
Ταχ. διεύθυνση: Αχαράβη
Πόλη: Κέρκυρα
Ταχ. κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρήστος Κορμαρής
Τηλέφωνο: +30 2663360174
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@1354.syzefxis.gov.gr
Φαξ: +30 2663360176
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mncnorthcorfu.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
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Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων και προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34928480 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Κάδων Βιοαποβλήτων και κάδων Χωριστής Συλλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικώντου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, 1295 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης,
250 καφέ κάδοι των 660 λίτρων, 600 κάδοι των 10 λίτρων συλλογής βιοαποβλήτων κουζίνας , 219.000
σακούλες απορριμμάτων μικρές διαστάσεων 46x56 cm, 88 κίτρινοι κάδοι των 1100 λίτρων, 180 κίτρινοι
κάδοι των 660 λίτρων, 17 κίτρινοι κάδοι των 240 λίτρων για τη συλλογή του ανακυκλώσιμου χαρτιού. Επίσης
περιλαμβάνει την προμήθεια 56 κόκκινων κάδων 1100 λίτρων, 210 κόκκινων κάδων των 660 λίτρων και 19
κόκκινων κάδων των 240 λίτρων. Οι προς προμήθεια κάδοι θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση ίδιων
με φθορές που δεν μπορούν να επισκευαστούν και για την επέκταση ή την πύκνωση του δικτύου συλλογής των
οικιακών και ξενοδοχειακών σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων στα όρια ευθύνης του Δήμου
Βόρειας Κέρκυρας.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 295 830.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα εκ των δύο τμημάτων ή και για τα δύο τμήματα.. (Άρθρο 1.3
διακήρυξης)

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928480 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αμαξοστάσιο Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πρόκειται για την προμήθεια: α) Χίλιοι διακόσιοι ενενήντα πέντε (1295) πλαστικοί κάδοι κομποστοποίησης
οργανικών οικιακών αποβλήτων χωρητικότητας 250 λίτρων, β) Εξακόσιοι (600) πλαστικοί κάδοι συλλογής
αποβλήτων κουζίνας κυλινδρικοί χωρητικότητας 10 λίτρων, γ) Διακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες (219.000) σακούλες
απορριμμάτων μικρή διαστάσεων 46cm x56 cm, δ) Διακόσιοι πενήντα (250) πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι
συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 660 λίτρων καφέ χρώματος με ανοιγόμενο κάλυμμα και ποδομοχλό
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μέσω του το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 προϋπολογισμού 179.310,00€
πλέον του ΦΠΑ συν ΦΠΑ 24% ποσού 43.034,40€ με συνολικό ύψος προϋπολογισθήσας δαπάνης 222.344,40€.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 179 310.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928480 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αμαξοστάσιο Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πρόκειται για την προμήθεια Προμήθεια 56 κόκκινων κάδων 1100 λίτρων, 210 κόκκινων κάδων των 660 λίτρων
και 19 κόκκινων κάδων των 240 λίτρων για τη συλλογή των πλαστικών, 88 κίτρινοι κάδοι των 1100 λίτρων, 180
κίτρινοι κάδοι των 660 λίτρων, 17 κίτρινοι κάδοι των 240 λίτρων για τη συλλογή του ανακυκλώσιμου χαρτιού.
Οι προς προμήθεια κάδοι θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση ίδιων με φθορές που δεν μπορούν να
επισκευαστούν και για την επέκταση ή την πύκνωση του δικτύου συλλογής των οικιακών και ξενοδοχειακών
σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων στα όρια ευθύνης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας μέσω
του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 προϋπολογισμού 116.520,00€ πλέον του
ΦΠΑ συν ΦΠΑ 24% ποσού 27.964,80€ με συνολικό ύψος προϋπολογισθήσας δαπάνης 144.484,80€.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 116 520.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης o οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις :
2.2.5.1Μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού
οικονομικών χρήσεων, ίσο τουλάχιστον με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της
παρούσας σύμβασης στα οποία υποβάλλεται προσφορά περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.2.5.2Μέσο ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αναφέρεται η παρούσα σύμβαση
(κατασκευή και εμπορία ή εμπορία καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων
τύπου πρέσσας ή περιστρεφομένου τυμπάνου), των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του
διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσο τουλάχιστον με τον προϋπολογισμό του τμήματος ή των τμημάτων
της παρούσας σύμβασης στα οποία υποβάλλεται προσφορά περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Άρθρο 2.2.5
Διακηρυξης)
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον
τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (κάδοι κομποστοποίησης οικιακών αποβλήτων 250
λίτρων, πλαστικοί οικιακοί κάδοι 10 λίτρων, πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι βιοαποβλήτων των 660 λίτρων και
τροχήλατοι κάδοι χωριστής ανακύκλωσης 1100,660,240 λίτρων) συνολικού ύψους τουλάχιστον 900.000 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α..
α) να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και προσωπικό για τον έλεγχο της ποιότητας των προς προμήθεια ειδών.
β) να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που να έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
(πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
Nα δηλώνουν :
α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών παρόμοιων υλικών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της
τελευταίας πενταετίας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο παράρτημα της παρούσας.
β) το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας,
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς
και τα μέσα μελέτης και έρευνας
δ) τις εγκαταστάσεις μελέτης και έρευνας που διαθέτουν
ε) τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης που
διαθέτουν
στ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης
ζ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους κατά τα τελευταία
τρία έτη.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες
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IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/01/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/01/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Δημαρχείο Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Αχαράβη 49081

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
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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 .
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης
εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Ταχ. διεύθυνση: Αχαράβη
Πόλη: Αχάράβη
Ταχ. κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@1354.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2663360113
Φαξ: +30 2663360176
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.mncnorthcorfu.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/11/2021
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