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         Καλαμάτα     :   31/12/2015 

         Αριθμ. Πρωτ.:  6018/1345 

           
 
               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 διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, η προ-
μήθεια 60 τεμαχίων δερματίνων  μπουφάν , ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ).  

Τα μπουφάν  θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μοσχάρι ή κατσίκι, χρώματος μαύρου ή καφέ, 
υγιή χωρίς οπές και στίγματα, άοσμα παλαιάς δέψεως (τουλάχιστον προ εξαμήνου) αδιαβροχοποιημένα και 
βαφής χρωμίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των όρων διακήρυξης ,παραδοτέα στην ΔΕΥΑΚ. 
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές τέτοιων ειδών ή νό-
μιμοι αντιπρόσωποι αυτών, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από δείγμα. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας του προϋπολογισμού. 
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 σύμ-
βασης . 

Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται  από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26/1/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 13.00 (ώρα λήξης προσφορών) 
στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ οδός Σπάρτης 46 και σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.  
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές και προσφορές ίσες ή μικρότερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν τον ανάδοχο .  
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τους διακήρυξης του διαγωνισμού από την έδρα της 

υπηρεσίας Οδός Σπάρτης 46 καθώς και ηλεκτρονικά .Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721063148, FAX επι-

κοινωνίας 2721063157, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Στραβάκου Σταυρούλα. 

Να δημοσιευθεί  στις Εφημερίδες  και να μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας   
                                                                                                                                                
1. Εφημερίδες  Ημερήσιες Τοπικές 
α) ΘΑΡΡΟΣ   1/1/2016   
β) ΦΩΝΗ      1/1/2016 
2. Εφημερίδα Εβδομαδιαία Τοπική  
     ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   στις    1/1/2016 
 
3. ΦΕΚ  KΑ.Δ: …….  
με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι 7/1/2016 και να μας αποσταλούν δύο 
αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας. 
 
 
3. Δήμος Καλαμάτας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα .  
 
Εσωτερική διανομή             Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
1. Γραμματεία (Αρχείο). 
2. Γραφείο Προμηθειών 
3. Επιτροπή διαγωνισμών           ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ  
4. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ                     
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
 

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡ :   Σταυρούλα Στραβάκου 
ΤΗΛ: 27210 63148                                              
Ε ΜΑΙL: tydeyak@hol.gr 

 


