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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Η Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ -Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Κέξθπξαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 597-25/09-062021 (ΑΔΑ: 60ΘΦ7ΛΕ-Μ64) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
κε ζέκα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ Π.Ι.Ν. ΚΑΙ ΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΤΡΑ»,
προϋπολογιδόμενες δαπάνες 41.000,00 εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α. θαη θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κε βάζε ηε ηηκή.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη, ζε
πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (Ε.Ο.Χ.),
γ) ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε
θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζώο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ζε εθαηόλ
είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελεξγείαο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Η Ηκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
νξίδεηαη ε 25/06/2021 εμέρα Παραζκεσή και ώρα 10:00π.μ. ζηε Γξακκαηεία ηεο ΠΕ Κέξθπξαο,
Σπ. Σακάξα 13 (2νο όξνθνο) ζηελ Κέξθπξα (ΤΚ: 49100).
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ζηηο 10.00 π.κ., ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο από
ηελ αξκόδηα επηηξνπή ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηα γξαθεία ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ- Δ/λζε
Οηθνλνκηθνύ ΠΕ Κέξθπξαο, Σπ. Σακάξα 13 (4νο όξνθνο) ζηελ Κέξθπξα.
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ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ:www.pin.gov.gr.
Η πεξίιεςε ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζηε Δηαύγεηα.
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ παξέρνληαη από ηνΤκήκα Πξνκεζεηώλ ηεο
Δηεύζπλζεο Δηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Κέξθπξαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από
9.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ. (ηειέθσλα:2661362259, Fax: 2661362175, email: k.kiriaki@pin.gov.gr).
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ - ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ

