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    Καλαμάτα  19/02/2014 

 

     Αριθμ. Πρωτ.  880 /129/19.02.2014 

 

 ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΟΡ0Χ-ΞΛΩ 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , προκηρύσσει ανοιχτό 

διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ”, με προϋπολο-

γισμό  162.000,00€ (πλέον ΦΠΑ].  

Το έργο υπάγεται  στην κατηγορία Υδραυλικά με προϋπολογισμό 128.745,23€ και Ηλεκτρομηχα-

νολογικά με   προϋπολογισμό 33.104,84 € 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/ 3 /2014  ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 

ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών  είναι με επιμέρους ποσοστά έκ-

πτωσης κατά το άρθρο 6 του  Ν. 3669/08 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Οδός Σπάρτης 46, μέχρι και την 

Πέμπτη  6 / 3 / 2014  με την καταβολή του ποσού των 20  €  πλέον ΦΠΑ. Πληροφορίες στο τηλέ-

φωνο 2721063138, FAX επικοινωνίας 2721063139, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βασιλό-

πουλος Παν. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

 α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι-

χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν  στην τάξη 

Α2,1η  και  2η εντός νομού και σε γειτονικό του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, 

είτε Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην τάξη Α2,1η,  2η εντός νομού και σε γειτονικό   

του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Υδραυλικά  με Α1, Α2, 1η του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Ηλεκ-

τρομηχανολογικά  β) Κοινοπραξίες δύο εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων  στην τάξη 

Α1, του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Υδραυλικά με Α1, Α2,1η, του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας 

Ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση 

ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.237,00 € 

και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω-

νισμού. 

ΣΠΑΡΤΗΣ 46  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   Βασιλόπουλος Παν. 
ΤΗΛΕΦ:  2721063138  FAX:2721063139 

Ε ΜΑΙL: pvasilop@deyakal.gr 
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Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.  

 Προθεσμία εκτέλεσης   του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες  από την υπογραφή της σύμβα-

σης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ . 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες 

                                                                                                         

 

                 Ο       ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 
                                                                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  
           Πολιτικός Μηχανικός 
 

Κοινοποίηση                                                            

1. Εφημερίδες : 

α. Ηχώ των Δημοπρασιών 21.2.2014 

β.  Γενική των Δημοπρασιών  21.02.2014 

γ.  Ημερήσια τοπική (Ελευθερία   21.02.2014) 

δ.  Ημερήσια τοπική  (Θάρρος  21.02.2014) 

ε.  Εβδομαδιαία  τοπική ( Μεσσηνιακός Λόγος   20.02.2014) 

Με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι 21.02.2014  και να μας αποσταλούν δύο αντίγ-

ραφα του φύλλου της εφημερίδας. 

2.  Εφημερίδα Κυβερνήσεως  (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) 

3. Σύνδεσμο Εργοληπτών Νομού Μεσσηνίας  

Για ορισμό εκπροσώπου διενέργειας του διαγωνισμού 

 

 

Εσωτερική διανομή  

1. Τμ. Μελετών 

2.  Γραμματεία (Αρχείο). 

3.  κ. Θεοφιλόπουλο (Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


