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                                            Καλαμάτα   :  3.07. 2014   

          

                                            Αριθμ. Πρωτ.:  3156/534 

 

ΣΠΑΡΤΗΣ 46  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Στραβάκου Σταυρούλα 

ΤΗΛΕΦ:  2721063148  FAX:2721063157 

Ε ΜΑΙL: stravakou@deyakal.gr Ε ΜΑΙL: hm@deyakal.gr 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

και συμπλήρωση τιμολογίου η προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ», η οποία αφορά 

την προμήθεια συστήματος εντοπισμού αφανών διαρροών για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της μελέτης, προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

     

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : 

α)  με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80  

β) Τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ και  

γ) Τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης. 

    Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

    Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η μικρότερη οικονομική προσφορά. 

    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στις  30 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στα γραφεία της ΔΕΥΑ 

Καλαμάτας, οδός Σπάρτης 46. Ώρα  έναρξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 12,00  και ώρα λήξης η 13,00 (λήξη επίδοσης προσφορών).   

    Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 

καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί εκ νέου στις 6/8/2014.  

   Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία και την νέα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 

προσφορά, θα διενεργηθεί την  13/8/2014. 

       Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου ή νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών, 

φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και προσφορές ίσες ή μικρότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

      Σαν εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) του προϋπολογισμού της διακήρυξης, ήτοι 

ποσού 750,00 ευρώ. 

  

      Τεύχη διαγωνισμού και έντυπα προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα 

γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά από τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ κα. Στραβάκου Σταυρούλα στο τηλ. 

27210-63148.  

      Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή  . 

                                         

Να δημοσιευθεί  στις Εφημερίδες  και να μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας   

                                                                                                                                                

1. Εφημερίδες  Ημερήσιες Τοπικές 

α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  3/7/2014   

β) ΘΑΡΡΟΣ        3/7/2014 

2. Εφημερίδα Εβδομαδιαία Τοπική  

    ΦΩΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ   7/7/2014 

3. ΦΕΚ 

με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι 11/7/2014 και να μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της 

εφημερίδας. 

4. Δήμος Καλαμάτας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα .  

 

Εσωτερική διανομή           Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

1. Γραμματεία (Αρχείο). 

2. Γραφείο Προμηθειών 

3. Επιτροπή διαγωνισμών 

4. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ                    ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  

5. Τεχνική Υπηρεσία                                                                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΔΑ: 7Ρ6ΜΟΡ0Χ-ΖΞΝ
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