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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ» 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου κ. Βασίλειος Μανέττας, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.950,00 € χωρίς τον ΦΠΑ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς ΦΠΑ 

αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 89157 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και 

Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο 

αντικείμενο. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία 

ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι αξίας 1.199,00 € και 

με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Υπηρεσία Προμηθειών 

της ΔΕΥΑΡ (κ. Π. Γιώτας τηλ. 22410 45318) και κα. Μ. Γιορδαμνή τηλ. 22410 45339, όλες τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ, 2
ο
 χλμ. Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου, 85100 Ρόδος. . 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), 

στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

της ΔΕΥΑΡ : www.deyar.gr            

Οι δαπάνες δημοσίευσης, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκειται και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

 

Για την ΔΕΥΑ Ρόδου 

 

 

Βασίλειος ΜΑΝΕΤΤΑΣ                                        

Πρόεδρος ΔΣ 

ΑΔΑ: Ω5ΞΜΟΛ3Δ-Ο7Σ
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