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           Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

          Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλητικού 

συγκροτήματος.        

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ. 

3. Την με αρ.23/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας με την οποία συγκροτήθηκαν οι 

επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών. 

4. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού 

έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .   

5. Την με αρ. 1698/2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης 
διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών .   

 

     Καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος που θα 

είναι έτοιμο προς εγκατάσταση στο χώρο του αντλιοστασίου ,δηλαδή με τη βάση και το 

κόμπλερ του και πλήρως ευθυγραμμισμένο με ενδεικτική ζητούμενη απόδοση 25m3/h σε 

μανομετρικό ύψος 230m.  

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

24%.  

Με τους ακόλουθους όρους: 

• Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η  του μήνα Μαΐου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 

13.00μ.μ. έως 13.30μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ. 

• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά 

μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 5η  Μαΐου 2017  

και ώρα 13.00μ.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης). 

• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το 

αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμοί. 

• Περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του αντλητικού συστήματος μπορούν 



να δοθούν από τον υπεύθυνο Η/Μ κ. Βασιλειάδη Μιχάλη.   

Μαζί με το φάκελο των προσφορών θα πρέπει να καταθέσουν: 

1) Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας 

2) Πιστοποιητικό Ασφαλιστική ενημερότητας 

• Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο τεχνικής προσφοράς που 

θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος.  

• Η προσφορά υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο παράδοσης της προμήθειας, 

που δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

• Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη συνολικά και συνάμα 

ποιοτικότερη προσφορά, η οποία θα πληροί τους όρους της διακήρυξης.   
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