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                          Καλαμάτα     : 13-2-2015 

                         Αριθμ. Πρωτ.:  542/88           

 
                
                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
     

    
             

 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας Ιωάννης Καμβυσίδης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, η 

προμήθεια 150.000 τεμαχίων αποδείξεις λογαριασμών κατανάλωσης νερού και 150.000 τεμαχίων  
φάκελοι  λογαριασμών , ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.800,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).  

Τα παραπάνω έντυπα λογαριασμών νερού καθώς και οι φάκελοι λογαριασμών θα πρέπει να είναι σύμ-
φωνα με το δείγμα και τις τεχνικές προδιαγραφές της επιχείρησης ,  παραδοτέα στο γραφείο κίνησης της ΔΕΥΑ 

Καλαμάτας στην οδό Σπάρτης 46 . 

 Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές  μπορούν να παραλαμβάνουν δείγματα εντύπων (λογαριασμών και φακέλων) 
από το γραφείο προμηθειών της επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, αντιπροσωπεύουν ή εμπορεύονται τα 

προς προμήθεια έντυπα. 

Οι προσφορές υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρουν το χρόνο παράδοσης της προμήθειας , που δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-

σης . 
 Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται  από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2015   ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 13.00 (ώρα λήξης 
προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ οδός Σπάρτης 46 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του 

κανονισμού προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.  

Η ΔΕΥΑΚ  έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει τις παραπάνω ποσότητες κατά 30%. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές ίσες ή μικρότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον ανάδοχο . 
Η παρακράτηση φόρου προμηθειών 1%ο στην καθαρή αξία της προσφοράς, θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

 
 

 
Να δημοσιευθεί  στις Εφημερίδες                                             

 

1.   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   14/02/2015 
2.   ΘΑΡΡΟΣ         14/02/2015 

3. Δήμος Καλαμάτας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα .                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
                           

    
Εσωτερική διανομή 

1. Γραμματεία (Αρχείο) 

2. Γραφείο Προμηθειών 
3. Επιτροπή διαγωνισμών 

4. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ 
            
 

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡ :   Σταυρούλα Στραβάκου 
ΤΗΛ: 27210 63148                                               

Ε ΜΑΙL: tydeyak@hol.gr 
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