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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την «Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού Σινιών» 

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια 

υλικών παιδικού σταθμού Σινιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  βάσει τιμής.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, Δ/νση: Αχαράβη, 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 

2663360427. 

Αντικείμενο της σύμβασης: προμήθεια υλικών  και τοποθέτηση των μονάδων προκατασκευής που θα 

χρησιμοποιηθούν ως αίθουσα απασχόλησης, αίθουσα ύπνου και χώροι Υγιεινής, συνόλου 80 m2 .  

Τύπος Α: Μονάδα αίθουσας απασχόλησης, Τύπος Β: Μονάδα Χώρου  ύπνου, Τύπος Γ: Μονάδα χώρων 

υγιεινής (W.C.). 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 44211000-2 - Προκατασκευασμένα κτίρια 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τέσσερις 

(4) μήνες  με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεων: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Κατάσταση των οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εγγραφής τους σε 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Παραλαβή της διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό τεύχος της 

διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή 

σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.   

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές 

υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 13/12/2022, ώρα: 14:00.  

Γλώσσες που μπορούν  να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Οι προσφορές υποβάλλονται 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.   

Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  





Ημέρα, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 

ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  τις   19/12/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
 

     

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας  

  

  

  

  Γεώργιος Μαχειμάρης   




