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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα:06/09/2022
Αρ. Πρωτ.:14904Α

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ
Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ»,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης
Ύδρευσης, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο έως και την Τετάρτη 14η Σεπτέμβριου 2022

και ώρα 14:00 μ.μ., στο Τμήμα

Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην
Πάτρα.
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για το σύνολο των ειδών.
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€
πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.680,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ.
Προϋπολογισμού

25.05.001.172

και

με

κωδικό

δημόσιας

σύμβασης

CPV 31730000-2. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει
εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 13857Α/05-08-2022 (ΑΔΑ:9ΒΓΨΟΡΑΣ-1Δ6) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι
κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη

Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
•

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
•

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
•

ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από

το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ή βεβαίωση
έναρξης δραστηριότητας για ατομική επιχείρηση.

•

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας:
-περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016
β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα Προµηθειών στο τηλ.2610
366231.Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα
σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

22PROC011194950 2022-09-06
Τεχνική Έκθεση

Στο δίκτυο ύδρευσης και εντός των ορίων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου, έχουν
εγκατασταθεί 86 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) για τον έλεγχο
και καταγραφή της πίεσης και της παροχής. Για την καταγραφή των δεδομένων
παροχής, σε κάθε παροχόμετρο είναι εγκατεστημένος ένας ηλεκτρονικός παλμοδότης
ο οποίος έχει ενσωματωμένη μπαταρία που δεν αντικαθίσταται με αποτέλεσμα να μην
γίνεται καταγραφή της παροχής όταν εξαντλείται η μπαταρία. Για την απρόσκοπτη
λειτουργία του συστήματος απαιτείται η προμήθεια 35 παλμοδοτών (Sensus) HRIMei που θα δίνουν 1 παλμό ανά 10 λίτρα οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε παροχόμετρα
διατομής μικρότερης από DN 150 και 15 παλμοδοτών με 1 παλμό ανά 100 λίτρα που
θα τοποθετηθούν σε παροχόμετρα διατομής μεγαλύτερης ή ίσης των DN 150. Τέλος
οι παλμοδότες θα τοποθετηθούν σε παροχόμετρα (Sensus) MeiStream. Ο συνολικός
προϋπολογισμός για την προμήθειά τους ανέρχεται σε 7.000,00 € + ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1) 35 παλμοδότες (Sensus) HRI-Mei που θα δίνουν 1 παλμό ανά 10 λίτρα οι οποίοι θα
τοποθετηθούν σε παροχόμετρα (Sensus) MeiStream διατομής μικρότερης από DN 150
2) 15 παλμοδότες (Sensus) HRI-Mei που θα δίνουν 1 παλμό ανά 100 λίτρα οι οποίοι θα
τοποθετηθούν σε παροχόμετρα (Sensus) MeiStream διατομής μεγαλύτερης ή ίσης των DN
150

Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη
1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός για το σύνολο των ειδών όπως αυτά έχουν
οριστεί στον πίνακα προδιαγραφών και τον Προϋπολογισμό.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο για όλα τα είδη.
3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού, να συμπληρώσει
πλήρως το έντυπο προσφοράς.
5. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα εντός 3 μηνών από την ανάθεση στην
κεντρική αποθήκη της ΔΕΥΑΠ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης όλης της ζητούμενης
ποσότητας, να παρουσιάζεται χρονοδιάγραμμα τμηματικών παραδόσεων.
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Προϋπολογισμός

α/α Περιγραφή είδους
1

2

Μ.Μ.

παλμοδότες
Τεμ.
(Sensus) HRI-Mei
1παλμο/10λιτρα
παλμοδότες
Τεμ.
(Sensus) HRI-Mei
1παλμο/100λιτρα

Ποσότητα
35

Τιμή
(€)/Μ.Μ.
140,00

Σύνολο
(€)
4.900,00

15

140,00

2.100,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00
ΦΠΑ 24% 1.680,00
ΣΥΝΟΛΟ 8.680,00

-

Διευκρινήσεις μέχρι την ημέρα κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να ζητούνται γραπτά
Είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να αποκλείει κάποιο είδος αν κριθεί
ακατάλληλο ή με ανεπαρκείς πιστοποιήσεις ή αν η τεκμηρίωση των τεχνικών του
χαρακτηριστικών κριθεί ανεπαρκής. Σ αυτή την περίπτωση μπορεί να αναθέσει την
προμήθεια αυτού του υλικού στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως καλύτερη τιμή στο είδος
αυτό

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.05.001.172 του προϋπολογισμού 2022 της ΔΕΥΑΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Γ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α
1
2

Περιγραφή
παλμοδότες (Sensus) HRIMei 1παλμο/10λιτρα
παλμοδότες (Sensus) HRIMei 1παλμο/100λιτρα

Μ.Μ.

Τιμή(€)/Μ.Μ.

35
15
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επωνυμία της Επιχείρησης
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης
Τηλέφωνο /Fax

Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή

Σύνολο

