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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                                  Κυπαρισσία  12/05/2020 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                            Αρ.Πρωτ.:  1089 

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:  ΚΟΝ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ Χ. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

                                                                                                                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ Α/Σ  ΠΥΡΓΟΥ 

– ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  

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΄αριθ. πρωτ. 623/9.3.2020 Τεχνική Περιγραφή  

3. Το υπ’ αριθμ. 865/3-04-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006523294) Πρωτογενές Αίτημα  

4. Το υπ’ αριθ. 20/3-4-2020 τεκμηριωμένο αίτημα ανάληψης δαπάνης  

5. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 1025/5.5.2020 απόφαση έγκρισης πίστωσης της αναπληρώτρια 

Γενικής Διευθύντριας (ΑΔΑΜ: 20REQ006659835) 

6. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 1054/4.5.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

     

 καλεί σε υποβολή προσφοράς για την αποκατάσταση βλάβης στο Α/Σ στον Πύργο – Τηλεχειρισμός με 

CPV 71314100-3 «Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες», CPV32344210-1 «Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας» .  

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

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  έως την Δευτέρα 18 Μαΐου  2020 και ώρα 10:00π.μ.  στο γραφείο 

του πρωτόκολλου της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας στη διεύθυνση  Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία. 

 

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). 
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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 αποκατάσταση βλάβης στο σύστημα ασύρματης επικοινωνίας 

μεταξύ δεξαμενής ύδρευσης και Α/Σ της ΤΚ Πύργου στη ΔΕ Γαργαλιάνων. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα 

αποτελείται από τον πομπό που βρίσκεται στη δεξαμενή και το δέκτη ο οποίος βρίσκεται στον 

ηλεκτρολογικό πίνακα του Α/Σ. Ο πομπός ανιχνεύει τη στάθμη της δεξαμενής και αποστέλλει εντολή 

λειτουργίας ή στάσης προς την αντλία. Το σύστημα έχει υποστεί φθορά και χρήζει αντικατάστασης, 

προκειμένου να εξαλειφθεί η ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης της στάθμης της δεξαμενής.  Το 

σύστημα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να αποστέλλει κωδικοποιημένες πληροφορίες ώστε να είναι 

αδύνατο να παραβιαστεί η συχνότητα. 

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 

 κεραία Δίπολο λ/2 

 έξοδοι Relay N.O., 10A / 250V AC cat. AC1 (με μνήμη) 

 τροφοδοσία πομπού 230VAC/50Hz 

 τροφοδοσία δέκτη 230VAC/50Hz (μέσω τροφοδοτικού) 

 περιοχή λειτουργίας V.H.F. 

 ισχύς πομπού 500 mW 

 ευαισθησία δέκτη 0,3µV (12db sinad) 

 τύπος διαμόρφωσης  F.S.K. 

 απόκλιση συχνότητας ±2,5 KHz 

 

 

α/

α 

Είδος Εργασίας CPV Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή Μονάδας 

(€) 

Δαπάνη 

(€) 

1 
Σύστημα τηλεχειρισμού 

RT 620 SET 

71314100-3 

"Ηλεκτρολογικές 

υπηρεσίες" 

τμχ 1 1,480.00 1,480.00 

2 Εργασία εγκατάστασης 
32344210-1"Εξοπλισμός 

ασύρματης επικοινωνίας" 
τμχ 4 50.00 200.00 

ΣΥΝΟΛΟ: 1,680.00 

Φ.Π.Α. (24%) 403.20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (€) 2,083.20 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2,083.20€ με Φ.Π.Α. (24%) και θα 

βαρύνει 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 στο 

σύστημα ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ δεξαμενής ύδρευσης και Α/Σ της ΤΚ Πύργου στη ΔΕ 

Γαργαλιάνων 

α/

α 
Είδος Εργασίας CPV Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 

(€) 

Δαπάνη 

(€) 

1 
Σύστημα τηλεχειρισμού 

RT 620 SET 

71314100-3 

"Ηλεκτρολογικές 

υπηρεσίες" 

τμχ 1   

2 Εργασία εγκατάστασης 
32344210-1"Εξοπλισμός 

ασύρματης επικοινωνίας" 
τμχ 4   

ΣΥΝΟΛΟ:  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)  

 

 

Υπογραφή-Σφραγίδα 

 

 




