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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. Η Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ Δηεζλή Ηιεθηξνληθφ Δηαγσληζκφ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/2016, (αξ. πξση. Δηαθήξπμεο: 754/244/05-01-2022) κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνχ 

εμνπιηζκνχ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο» ηνπ Υπνέξγνπ (09) ηεο Πξάμεο «Λαέξηεο - Καηλνηφκν 

Επηρεηξεζηαθφ Σχζηεκα Δηαρείξηζεο Φπζηθψλ Κηλδχλσλ Κηλδχλνπ ζηελ Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ 

Νήζσλ» κε θσδηθφ ΟΠΣ 5010951, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ιόνια 

Νησιά 2014-2020» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 2837/30-07-2018 ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Ινλίσλ Νήζσλ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Επξσπατθή Έλσζε (Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ ΠΔΕ (Κσδηθφο Πξάμεο ΣΑΕΠ: 

2018ΕΠ02210027). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηιρ ηπιακόζιερ ζαπάνηα έξι 

σιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα εςπώ και δεκαεννέα λεπηά (346.774,19€) μη 

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ και ζηιρ ηεηπακόζιερ ηπιάνηα σιλιάδερ εςπώ (430.000,00 €) 

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%.  

2. Η ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηπία (03) ημήμαηα κε αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ:  

ΤΜΗΜΑ 1 «Επαλδξσκέλα θαη κε επαλδξσκέλα Αεξνζθάθε», αμίαο 233.870,97€ πιένλ ΦΠΑ 

56.129,03€. 

ΤΜΗΜΑ 2 «Εμνπιηζκφο» αμίαο 8.064,52 € πιένλ ΦΠΑ 1.935,48 €. 

ΤΜΗΜΑ 3: «Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ», αμίαο 104.838,71€ πιένλ ΦΠΑ 

25.161,29 €. 

3. Διάπκεια ζύμβαζηρ: Έμη (06) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

4. Παπάδοζη εξοπλιζμού: Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 

5. Σπόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών: α) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΕΣΗΔΗΣ. β) Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ εθπλέεη ηελ 02/02/2022, εκέξα Τεηάξηε θαη 

ψξα 15:00. 

6. Αποζθπάγιζη πποζθοπών: Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 

09/02/2022, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 12:00, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα 

νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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7. Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ: Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνκήζεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ. β) Ελψζεηο πξνκεζεπηψλ/Κνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο απηέο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. 

8. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

9. Ιζσύρ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο γηα δψδεθα (12) 

κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10. Παποσή ζςμπληπωμαηικών πληποθοπιών: Τα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηελ 27/01/2022, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 15:00 θαη 

απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΕΣΗΔΗΣ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

– δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή 

απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν 

ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη. 

11. Σα έγγπαθα ηος διαγωνιζμού είναι διαθέζιμα ζηιρ ιζηοζελίδερ: ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ 

Νήζσλ www.pin.gov.gr, Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr, Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

www.eprocurement.gov.gr θαη ζηε Δηαχγεηα www.diavgeia.gov.gr. 

12. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απαξαίηεηα απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο χςνπο 2% επί ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ αλά ηκήκα γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο ΦΠΑ, ήηνη 4.677,42 € γηα ην ΤΜΗΜΑ 1 «Επαλδξσκέλα θαη κε επαλδξσκέλα 

Αεξνζθάθε», 161,29 € γηα ην ΤΜΗΜΑ 2 «Εμνπιηζκφο», θαη 2.096,77€ γηα ην ΤΜΗΜΑ 3 

«Καηαγξαθηθά ζπζηήκαηα επηηαρπλζηνγξάθσλ». 
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