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ΣΧΕΔΙΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία, κάτω των ορίων (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 83539) με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα 
του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης Προμήθεια ειδών εθελοντικών 
ομάδων ΠΙΝ υποέργου (5) της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα 
Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων Κινδύνου στην Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό 
ΟΠΣ 5010951. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις εκατόν εξήντα μια χιλιάδες 
διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δυο λεπτά (161.290,32€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-ΙΝ), κωδ. ΣΑΕΠ 0221. 

2. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
3. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έντεκα (11) τμήματα με αντίστοιχο προϋπολογισμό.  
ΤΜΗΜΑ 1 «ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ» αξίας 15.431,45€ πλέον ΦΠΑ 3.703,74€ 
ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» αξίας 32.242,74€ πλέον ΦΠΑ 7.738,26€ 
ΤΜΗΜΑ 3 «ΚΡΑΝΗ» αξίας 9.758,06€ πλέον ΦΠΑ 2.341,94€ 
ΤΜΗΜΑ 4 «ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» αξίας 2.572,58€ πλέον ΦΠΑ 617,42€ 
ΤΜΗΜΑ 5 «ΣΚΗΝΕΣ» αξίας 21.290,32€ πλέον ΦΠΑ 5.109,68€ 
ΤΜΗΜΑ 6 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ» αξίας 17.500,00€ πλέον ΦΠΑ 4.200,00€ 
ΤΜΗΜΑ 7 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αξίας 16.543,54€ πλέον 
ΦΠΑ 3.970,46€ 
ΤΜΗΜΑ 8 «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ»» αξίας 32.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.680,00€ 
ΤΜΗΜΑ 9 «ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ» αξίας 7.096,77€ πλέον ΦΠΑ 1.703,23€ 
ΤΜΗΜΑ 10 «ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE» αξίας 2.822,58€ πλέον ΦΠΑ 677,42€ 
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ΤΜΗΜΑ 11 «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE» αξίας 4.032,25€ πλέον ΦΠΑ 967,75€ 
4. Διάρκεια σύμβασης: Ο χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι τρεις 

(3) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. 
5. Παράδοση εξοπλισμού: Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης. 
6. Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών 
εκπνέει την 24η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00. 

7. Αποσφράγιση προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 
28η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00:00, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με 
την προμήθεια των συγκεκριμένων αγαθών. β) Ενώσεις προμηθευτών/Κοινοπραξίες 
που υποβάλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν 
υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. 

9. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
10. Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για 

δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
11. Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: Αιτήματα για συμπληρωματικές 

πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού έως τις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00:00, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 

12. Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr, Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr, Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 
www.eprocurement.gov.gr  και στη Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr . 

13. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να 
συνοδεύεται απαραίτητα από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ως 
άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού ανά τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, 
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
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