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ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ UHF ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ UHF ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές
της πρόσκλησης.
Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε
κλειστό σφραγισμένο φάκελο , στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο
της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα ή στο info@deyap.gr έως και
την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ,.
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής ανά κατηγορία υλικών.
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
1.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ.
Προϋπολογισμού
26.01.092
και
με
κωδικό
δημόσιας
σύμβασης
CPV 32352000-5,32572200-5. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη
πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 12990Α/21-07-2022 (ΑΔΑ:Ψ4ΕΛΟΡΑΣΨ4Τ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ
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Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για:
A) την προμήθεια 5 τεμαχίων κεραιών ενδεικτικού τύπου CA450Y++, οίκου COMPLETECH με τα
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
1.

Τύπος: directional yagi

2.

πόλωση: οριζόντια/κάθετη

3.

συχνότητα: 440-475MHz

4.

VSWR: <1.5

5.

προστασία ενεργού στοιχείου: πλήρως ενθυλακωμένο σε PU ή άλλο υλικό

6.

προστασία υπέρτασης: DC-Short Circuit

7.

Προστασία κατά IEC 60529: IP67

8.

απολαβή: μεγαλύτερη ή ίση από 9.5db σε συχνότητα που περιέχεται στη επιλεγμένη ζώνη
συχνοτήτων 440-475MHz.

9.

μέγιστο μήκος: μικρότερο από 115cm

10. βάρος: μικρότερο από 1,5Kg
11. στήριξη: περιλαμβάνονται τα υλικά για στύλο διατομής 3,5cm έως 5cm
12. σύνδεση σήματος: N-type
B) την προμήθεια 100μ. RF καλωδίου τύπου LMR-400-DB (PE-ανθυγρό) ή RG-8-PE-C400
(εξωτερική διάμετρος 0,405in) με απώλειες μικρότερες από 8.9db/100m σε συχνότητα που
περιέχεται στη ζώνη 430MHz – 455MHz.
C) την προμήθεια 12 βυσμάτων N-type, male, για πρέσα (όχι βιδωτά/κολλητά) για καλώδιο
LMR-400/RG-8.
Κάθε προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει όλες τις κατηγορίες των ζητούμενων
προϊόντων A, B και C. Κάθε προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει:
•

τεχνικά φυλλάδια που να τεκμηριώνουν τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.

•

Οικονομική προσφορά με καθαρό κόστος, χωρίς ΦΠΑ, ανά κατηγορία στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα προϊόντα θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ, χωρίς επιπλέον
οικονομική χρέωση. Επίσης ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος από
50 ημερολογιακές ημέρες.

Προσφορές γίνονται δεκτές έως 07/09/2022 είτε σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά
για την προμήθεια 5 κεραιών. Δεσμ. 583/22» στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα, ΤΚ
26333, είτε στο email: info@deyap.gr.
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