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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ρόδοσ 12-10-2021 

                                                                                                                       ΑΠ.:ΔΣΤ/Ε550/2671 

                                                                                            
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ    
        ΝΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

Σίτλοσ: 

«Παροχή υπηρεςιών ςυντήρηςησ 
εξοπλιςμοφ ςυςτημάτων αςφαλείασ 
λιμζνων Ρόδου» 

 Προχπολογιςμόσ: 72.500,00€ με Φ.Π.Α. 24% 

 Χρηματοδότηςη: Κδιοι Πόροι ΚΑΕ 30-6264.004 

                CPV : 50610000-4 

 Αριθ. Φακ. : Ε550 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Σο  Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Νότιασ Δωδεκανήςου (Δ.Λ.Σ.Ν.Δ.)  προκθρφςςει διαγωνιςμό με 
ανοικτι διαδικαςία μέσω τοσ Εθνικού Σσστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Σσμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για τθ διενζργεια τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Παροχή Τπηρεςιών ςυντήρηςησ 
εξοπλιςμοφ ςυςτημάτων αςφαλείασ λιμζνων Ρόδου», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 264  
του Ν.4412/16, ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 72.500,00€ ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 24%. 

 

1 Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ 
θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ (www.promitheus.gov.gr)  Σα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ διευκφνςεισ  που 
αναγράφονται ςτθν  παρ. 1.6. τθσ Διακιρυξθσ.  Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ 
αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

2 Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ : «Παροχή υπηρεςιών ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ 
ςυςτημάτων αςφαλείασ λιμζνων Ρόδου».  Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον 
ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τιμισ.  Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 72.500,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 58.467,74 & ΦΠΑ : € 14.032,26). Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  
ςε πζντε (5) μινεσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

  

3 Εγγφηςη Καλήσ Εκτζλεςησ:  Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 302 παρ. 1 β του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ 
κακορίηεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 
ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν  
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

4    Προθεςμία παραλαβήσ  προςφορών και διενζργεια διαγωνιςμοφ: Η καταλθκτικι θμερομθνία 
παραλαβισ των προςφορϊν  θ 27η Οκτωβρίου  2021  ημζρα Σετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.                           
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΗΔΗ, ςτθν 
Ελλθνικι Γλϊςςα. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5 Δημοςιεφςεισ: Η προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 
καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). Η 
Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του 
Ν. 4412/2016 , κα αναρτθκεί ςτο www.diavgeia.gov.gr, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
Δ.Λ.Σ.Ν.Δ και ςτον ιςτότοπο του Δ.Λ.Σ.Ν.Δ  www.litando.gr.   

6 Οι δαπάνεσ δημοςίευςησ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ του αρχικοφ διαγωνιςμοφ και του 
τυχόν επαναλθπτικοφ, βαρφνουν τον οριςτικό ανάδοχο, ςτον οποίο κατακυρϊκθκε οριςτικά θ 
υπθρεςία και ειςπράττεται με τον πρϊτο λογαριαςμό πλθρωμισ τθσ ςφμβαςθσ. 

7. CPV: 50610000-4 Τπηρεςίεσ και ςυντήρηςησ εξοπλιςμοφ αςφαλείασ 

8. Σόποσ εκτζλεςησ: Σθσ παροχισ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ είναι οι λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ 
ΑΚΑΝΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ και ΚΟΛΩΝΑ ςτθ Ρόδο  (NUTS GR 421 RHODES). 

9. Η υπθρεςία  χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Νότιασ 
Δωδεκανιςου, ( ΚΑΕ: 30-6264.004) 

10. Σο αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κα εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Δθμοτικοφ 
Λιμενικοφ Σαμείου Νότιασ Δωδεκανιςου. 

                                                                                                                 
 
                                                                                                                     Ο Πρόεδροσ  
                                                                                                             Σου Δ. του Δ.Λ.Σ.Ν.Δ     
 
 
   Βαςίλειοσ Παπαοικονόμου 
                                                                                                                Αρχιτζκτων Μθχ/κοσ 

 

 

 
 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.litando.gr./
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