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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

1. Η Πεπιθέπεια Ιονίυν Νήζυν πποκηπύζζει ηλεκηπονικό διαγυνιζμό με ανοισηή διαδικαζία, κάηυ 

ηυν οπίυν (Απ. ςζηήμαηορ ΕΗΔΗ: 133428) με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα 

από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ ανά ημήμα ηος διαγυνιζμού για ηην ανάθεζη 

ηηρ ζύμβαζηρ Ππομήθεια ειδών εθελονηικών ομάδυν ΠΙΝ ςποέπγος (5) ηηρ Ππάξηρ «Λαέπηηρ - 

Καινοηόμο Δπισειπηζιακό ύζηημα Γιασείπιζηρ Φςζικών Κινδύνυν Κινδύνος ζηην Πεπιθέπειαρ 

Ιονίυν Νήζυν» με κυδικό ΟΠ 5010951. Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ανέπσεηαι ζηιρ εκαηόν 

ζαπάνηα σιλιάδερ εςπώ (140.000,00€) μη ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ και ζηιρ εκαηόν 

εβδομήνηα ηπειρ σιλιάδερ και εξακόζια εςπώ (173.600,00 €) ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 

24%, ηο οποίο σπημαηοδοηείηαι από ηο Πεπιθεπειακό Σαμείο Ανάπηςξηρ Ιονίυν Νήζυν (ΠΣΑ-

ΙΝ), κυδ. ΑΔΠ 0221. 

2. Αναθέηοςζα Απσή είναι η Πεπιθέπεια Ιονίυν Νήζυν. 

3. Η ζύμβαζη ςποδιαιπείηαι ζε ένηεκα (11) ημήμαηα με ανηίζηοισο πποϋπολογιζμό, εκ ηυν οποίυν 

ηο Σμήμα 5 βπίζκεηαι ζηη διαδικαζία ηηρ ππομήθειαρ.  

 

ΣΜΗΜΑ 1 «ΡΟΤΥΙΜΟ» αξίαρ 15.431,45 € πλέον ΦΠΑ 3.703,74 €   

ΣΜΗΜΑ 2 «ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ» αξίαρ 32.242,74 € πλέον ΦΠΑ 7.738,26 € 

ΣΜΗΜΑ 3 «ΚΡΑΝΗ» αξίαρ 9.758,06 € πλέον ΦΠΑ 2.341,93 € 

ΣΜΗΜΑ 4 «ΩΛΗΝΔ ΠΤΡΟΒΔΗ» αξίαρ 2.572,58 € πλέον ΦΠΑ 617,42 € 

ΣΜΗΜΑ 5 «ΚΗΝΔ» (Σο έπγο έσει ήδη καηαηεθεί)  

ΣΜΗΜΑ 6 «ΑΝΣΛΙΔ ΚΑΙ ΓΔΝΝΗΣΡΙΔ» αξίαρ 17.500,00 € πλέον ΦΠΑ 4.200,00 € 

ΣΜΗΜΑ 7 «ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΤΡΟΒΔΗ, ΓΙΑΩΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» αξίαρ 16.543,54 € 

πλέον ΦΠΑ 3.970,45 € 

ΣΜΗΜΑ 8 «ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΙΑΩΗ ΔΙΜΩΝ»» αξίαρ 32.000,00 € πλέον ΦΠΑ 7.680,00 € 

ΣΜΗΜΑ 9 «ΚΑΜΔΡΑ ΚΑΙ ΚΤΑΛΙΑ ΝΤΥΣΟ» αξίαρ 7.096,77 € πλέον ΦΠΑ 1.703,23 € 

ΣΜΗΜΑ 10 «ΔΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE» αξίαρ 2.822,58 € πλέον ΦΠΑ 677,42 € 

ΣΜΗΜΑ 11 «ΤΠΟΒΡΤΥΙΟ DRONE» αξίαρ 4.032,25 € πλέον ΦΠΑ 967,75 € 

 

4. Διάπκεια ζύμβαζηρ: Ο σπόνορ παπάδοζηρ ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ είναι ηπειρ (3) μήνερ 

από ηην επομένη ηηρ ημεπομηνίαρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

5. Παπάδοζη εξοπλιζμού: ύμθυνα με ηην παπάγπαθο 6.2 ηηρ αναλςηικήρ διακήπςξηρ. 

6. Σπόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών: α) Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι από ηοςρ 

οικονομικούρ θοπείρ ηλεκηπονικά, μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω0ΩΛ7ΛΕ-ΔΘΗ
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ΔΗΓΗ. β) Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών εκπνέει ηην 18/06/2021, ημέπα Παπαζκεςή 

και ώπα 15:00. 

7. Αποζθπάγιζη πποζθοπών: Η ηλεκηπονική αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ηην 

23/06/2021, ημέπα Σεηάπηη και ώπα 11:00, μέζυ ηυν απμόδιυν πιζηοποιημένυν ζηο ζύζηημα 

οπγάνυν ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ. 

8. Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ: Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό έσοςν: α) Κάθε θςζικό ή νομικό 

ππόζυπο ηηρ ημεδαπήρ ή ηηρ αλλοδαπήρ ή ζςνεηαιπιζμοί, πος αζσολούνηαι με ηην ππομήθεια ηυν 

ζςγκεκπιμένυν αγαθών. β) Δνώζειρ ππομηθεςηών/Κοινοππαξίερ πος ςποβάλοςν κοινή πποζθοπά. 

Οι ενώζειρ και οι κοινοππαξίερ αςηέρ δεν ςποσπεώνονηαι να λαμβάνοςν οπιζμένη νομική μοπθή 

πποκειμένος να ςποβάλοςν ηην πποζθοπά. 

9. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. 

10. Ιζσύρ πποζθοπών: Οι πποζθοπέρ ιζσύοςν και δεζμεύοςν ηοςρ ςποτήθιοςρ για δώδεκα (12) 

μήνερ από ηην επόμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. 

11. Παποσή ζςμπληπωμαηικών πληποθοπιών: Αιηήμαηα για ζςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ 

ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά μόνο ζηο δικηςακό ηόπο ηος ζςγκεκπιμένος διαγυνιζμού έυρ ηιρ 

μέσπι ηην 12/06/2021, ημέπα άββαηο και ώπα 15:00, μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ 

www.promitheus.gov.gr ηος ΔΗΓΗ και θέποςν τηθιακή ςπογπαθή. 

12. Σα έγγπαθα ηος διαγωνιζμού είναι διαθέζιμα ζηιρ ιζηοζελίδερ: ηηρ Πεπιθέπειαρ Ιονίυν 

Νήζυν www.pin.gov.gr, Δ..Η.Γ.Η. www.promitheus.gov.gr, Κ.Η.Μ.Γ.Η.. 

www.eprocurement.gov.gr και ζηη Γιαύγεια www.diavgeia.gov.gr . 

13. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό, κάθε πποζθοπά ππέπει να ζςνοδεύεηαι 

απαπαίηηηα από εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ ύτοςρ 2% επί ηος υρ άνυ αναθεπόμενος 

πποϋπολογιζμού ανά ημήμα για ηο οποίο ςποβάλλεηαι πποζθοπά, μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος 

αναλογούνηορ ΦΠΑ. 

 

 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ 
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