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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ  

«ΠΔΕ- Προμθιεια και τοποιέτηςη φωτιςτικών ςωμάτων - αςτικού εξοπλιςμού λιμένοσ 

Κορώνησ και παραλιακθσ ζώνησ τκ Μειώνησ» 
 

 
Ο Γήκαξρνο Πύινπ - Νέζηνξνο    ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 
 

Όηη ζα δηεμαρζεί ζπλνπηηθόο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε 
θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηελ «ΠΓΔ- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ 
- αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιηκέλνο Κνξώλεο θαη παξαιηαθήο δώλεο ηθ Μεζώλεο»  

( CPV: 31527200-8) 
 
1. Γηεύζπλζε θνξέα πξνκήζεηαο    : Πιαηεία Νέζηνξα, 24 001 Πύινο 
2. Αξηζκόο ηειεθώλνπ       : 27230-22221 
3. Αξηζκόο FAX       : 27230-28279 
4. ύζηεκα δεκνπξάηεζεο      : πλνπηηθόο δηαγσληζκόο 
5. Ωο θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο  
    ζύκβαζεο ζα είλαη      : ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  

  απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 
6. Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από  
    ηελ ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ  
    εθηειεί ηνλ δηαγσληζκό ζηελ  
    δηεύζπλζε        : Πιαηεία Νέζηνξα, 24 001 Πύινο 
    ππό ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ    : ηξαηόπνπινο Θεόδσξνο, Μπίδνο Παλαγ., Βνληίηζνπ Αγγει.   
    ζην ηειέθσλν      : 27233-60233, 27233-60228, 27233-60249 
    e-mail       : pylos@otenet.gr,  
    θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο  08:00 έσο 14:30 κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηνπ   
    δηαγσληζκνύ εξγάζηκε εκέξα.  
7. Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο      : 40.520,99 € με Φ.Π.Α. 24% 
8. Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη. 
9. Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίζζεθε ζε πνζνζηό  5% επί ηεο νηθνλνκηθήο  
    πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ ρσξίο ην Φ.Π.Α.  
10. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ δηεύζπλζε Γεκαξρείν Πύινπ Πιαηεία Νέζηνξα, Πύινο, είηε 

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ είηε (β) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηόθνιιν 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ηελ 19/08/2019 ημέρα Δεστέρα κε ώξα ιήμεο παξαιαβήο 
πξνζθνξώλ 11:00 πκ θαη ζα είλαη γξακκέλεο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

11. Σν πιήξεο ηεύρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη κόλν ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΓΗΜΟΤ, ζηε δηεύζπλζε: http://www.pylos-nestor.gr. Σν 

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο νθείινπλ λα πξνκεζεύνληαη νη ελδηαθεξόκελνη έσο θαη ηελ 
16/08/2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:30 απνθιεηζηηθά από ην Γήκν, ζην Γεκαξρείν Πύινπ 

θαηόπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο από ηνλ θ. ηξαηόπνπιν Θεόδσξν θαη Μπίδν Παλαγηώηε ηει. 27233-
60233 θαη 228 

12. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 
. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Δ: 
Α) ΚΗΜΓΗ 
Β) Δθεκ. ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)  
 Γ) SITE www.pylos-nestor.gr 
Γ) ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 
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