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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                                  Κυπαρισσία  1/04/2020 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                            Αρ.Πρωτ.:  830  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/νση Δημαρχείου 2                                                                       

Τ.Κ. 24 500 

Τηλέφωνο 27610-62130 

FAX: 27610-62131 

Email:deyatrifylias@yahoo.gr                                    

ΑΦΜ:800171755-Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                             

 

                                                                                                           ΠΡΟΣ: :  Ε&Θ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                     

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Αποκατάσταση βλάβης Α/Σ της ΤΚ 

Καρυών  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – 

Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

2. Την υπ’ αριθμ. 816/31-03-2020(ΑΔΑ:ΩΣ03465ΘΠ4-ΒΙΕ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την Αναπληρώτρια του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. 

Τριφυλίας. 

3. Την υπ’ αριθμ. 815/31-03-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006503332)  απόφαση της 

Αναπληρώτριας του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για την έγκριση της 

πίστωσης Εξόδου  

4. Το υπ’ αριθ. 17/31-3-2020 τεκμηριωμένο αίτημα ανάληψης δαπάνης της 

Αναπληρώτριας του Γενικού Διευθυντή  

5. Το υπ’ αριθμ. 813/31-03-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006502341) Πρωτογενές Αίτημα  
Την από 31.3.2020 Τεχνική Περιγραφή της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας για την αποκατάσταση 

βλάβης Α/Σ της ΤΚ Καρυών  

    

 καλεί σε υποβολή προσφοράς για την αποκατάσταση βλάβης Α/Σ της Τ.Κ .Καρυών  με CPV  
42122130-0 "Αντλίες νερού" 

31321400-6 "Υποβρύχια καλώδια" 

31220000-4 "Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος" 

71334000-8 "Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες" 

 

 

     Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί με αποστολή σφραγισμένου φακέλου ή με 

αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  έως την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και ώρα 

10:00π.μ. στο γραφείο του πρωτόκολλου της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας στη διεύθυνση  

Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία. 
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε μαζί με 

την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Υπεύθυνη δήλωση περί λευκού ποινικού μητρώου. Η υπεύθυνη δήλωση 

γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 Ν.4605/2019) 

2) Φορολογική ενημερότητα. 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα ως εργοδότης. 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα ως μη μισθωτός ασφαλισμένος (αφορά φυσικά 

πρόσωπα). 

Τα πιστοποιητικά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα γίνονται αποδεκτά εφόσον 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, αλλιώς , στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από  την υποβολή τους. 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 

Ν.4605/2019) 

 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίδονται από την κα. Ψιλογαλάνη 

Παναγιώτα τηλέφωνο επικοινωνίας 27610-62130. 

 

Παρακάτω ακολουθεί η τεχνική περιγραφή για την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε βλάβη του υποβρύχιας αντλίας στο Α/Σ - πηγή της 

ΤΚ Καρυών στη ΔΕ Αυλώνος. Πιο συγκεκριμένα και έπειτα από επιτόπιο έλεγχο που 

πραγματοποίησε η ΔΕΥΑΤ, παρατηρήθηκε ότι έχει υποστεί βλάβη η αντλία και χρήζει 

αντικατάστασης. Επίσης πρέπει να αντικατασταθεί και το ρελέ της αντλίας. Σε ό,τι αφορά 

την υφιστάμενη κατάσταση της υδροδότησης, παρατηρείται ότι τα ανάντη του Α/Σ μέρη 

του δικτύου ύδρευσης δεν τροφοδοτούνται με νερό καθώς η δεξαμενή της κοινότητας έχει 

αδειάσει ως επακόλουθο της βλάβης. Η βλάβη πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα, ώστε να 

ομαλοποιηθεί η υδροδότηση της κοινότητας. Τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, 

καθώς και η εργασία τοποθέτησής τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Αντλητικό συγκρότημα 

Αντλητικό συγκρότημα με αντλία διαμέτρου 4’’ και μανομετρικό H=70m – Q=7m3/h και 

κινητήρα διαμέτρου 4’’, τάσης 380V, και ιπποδύναμης 3 hp. Το συγκρότημα να φέρει 

πιστοποίηση CE. 

Ρελέ ισχύος 
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Ρελέ ισχύος με θερμικό κίνησης, 2,2 kW. 

 

 α/α Είδος Εργασίας cpv Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή Μονάδας 

(€) 

Δαπάνη 

(€) 

1 
Αντλητικό συγκρότημα με 

αντλία 3 hp 

42122130-0 "Αντλίες 
νερού" τμχ 1 540,00 540,00 

2 Καλώδιο ΝΥΥ 4 x 4mm
2
 

31321400-6 
"Υποβρύχια καλώδια" 

τμχ 10 6,0 60,00 

3 Ρελέ ισχύος  
31220000-4 "Στοιχεία 
ηλεκτρικού 
κυκλώματος" 

τμχ 1 100,00 100,00 

4 Εργασία τοποθέτησης 

71334000-8 
"Μηχανολογικές και 

ηλεκτρολογικές 
υπηρεσίες" 

ώρες 7 50,00 350,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.050,00 

Φ.Π.Α. (24%) 252,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (€) 1.302,00 

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 328 παρ.3 και 4 του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 παρ.1 Ν.4412/2016. Φορέας υλοποίησης της προμήθειας 

είναι η  Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.302,00 € με  Φ.Π.Α. (24%) 

και θα επιβαρύνει τον KA 62.07.02: "Επισκ.-Συντηρήσεις Η/Μηχανολ. εξοπλισμού" του 

προϋπολογισμού του 2020.    
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                         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία οικονομικού φορέα                                           Ημερομηνία……./……/……..      

Επωνυμία:……………………….                                                           Προς: Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας 

ΑΦΜ:………………………………. 

Δ.Ο.Υ.:…………………………….. 

Διεύθυνση:……………………… 

Τηλ.:…………………………………. 

FAX:………………………………….. 

Emai:…………………………………. 
                           

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την  αποκατάσταση βλάβης Α/Σ της Τ.Κ 

.Καρυών  με CPV  
42122130-0 "Αντλίες νερού" 

31321400-6 "Υποβρύχια καλώδια" 

31220000-4 "Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος" 

71334000-8 "Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες" 

 

 

 

α/α Είδος Εργασίας cpv Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή Μονάδας 

(€) 

Δαπάνη 

(€) 

1 
Αντλητικό συγκρότημα με 

αντλία 3 hp 

42122130-0 "Αντλίες 
νερού" τμχ 1   

2 Καλώδιο ΝΥΥ 4 x 4mm
2
 

31321400-6 

"Υποβρύχια καλώδια" 
τμχ 10   

3 Ρελέ ισχύος  
31220000-4 "Στοιχεία 

ηλεκτρικού 
κυκλώματος" 

τμχ 1   

4 Εργασία τοποθέτησης 

71334000-8 
"Μηχανολογικές και 
ηλεκτρολογικές 

υπηρεσίες" 

ώρες 7   

ΣΥΝΟΛΟ:  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)  

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Υπογραφή-Σφραγίδα 

 




