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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με 

σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ για την κάλυψη των 

αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 325.740,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 

24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά 

ΟΜΑΔΑ χωρίς ΦΠΑ. 

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: 95351 
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,  και Ενώσεις 

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

αντικείμενο. 

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.). 

Κάθε προσφορά, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η 

οποία για το σύνολο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 

συνολικά 6.514,80 €, ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε 

περίπτωση προσφοράς για επιμέρους ομάδες, η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

χωρίς ΦΠΑ των προσφερόμενων υλικών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην διακήρυξη. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06-08-2020 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αρ. 2020/S 154-377970 και ημερομηνία δημοσίευσης την 

11-08-2020. 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στον ελληνικό τοπικό τύπο, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Η 

δαπάνη των εν λόγω δημοσιεύσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η παρούσα προκήρυξη και 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 ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Υπηρεσία Προμηθειών της 

ΔΕΥΑΡ (κ. Παναγιώτης Γιώτας, τηλ: 22410 45318) και Υπηρεσία Αντλιοστασίων Υδρευσης (κ. Μαρία Γιορδαμνή τηλ. 

22410 45339) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

    Για τη ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου 

 

 

                                                                          Βασίλειος ΜΑΝΕΤΤΑΣ 

                                                                                                                                                              Πρόεδρος ΔΣ 


