
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ          Πύλος  1242/23-05-2018 
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :   
∆ΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
«Υδρόµετρα – Φρεάτια ύδρευσης» 

 
 
Ο Πρόεδρος ∆ΕΥΑ Πύλου – Νέστορος 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ότι θα διεξαχθεί συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο 
αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής 
για την «Υδρόµετρα – Φρεάτια ύδρευσης»  

( CPV: 38411000-9, 44115210-4)  

 
1. ∆ιεύθυνση φορέα προµήθειας    : Γρ. Επισκόπου 48, Πύλος, Τ.Κ. 24001 
2. Αριθµός τηλεφώνου       : 27230-28312 
3. Αριθµός FAX       : 27230-22371 
4. Σύστηµα δηµοπράτησης      : Συνοπτικός διαγωνισµός 
5. Ως κριτήριο κατακύρωσης της  
    σύµβασης θα είναι      : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  
  αποκλειστικά βάσει τιµής 
6. Πληροφορίες παρέχονται από  
    την υπηρεσία του φορέα που  
    εκτελεί τον διαγωνισµό στην  
    διεύθυνση        : Γρ. Επισκόπου 48, Πύλος, Τ.Κ. 24001 
    υπό του αρµοδίου υπαλλήλου   : Τσίρµπας Βασίλειος   
    στο τηλέφωνο      : 27233-28312 
    e-mail       : deyapylou_gramm@otenet.gr, deya-pylos@otenet.gr 
    κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  08:00 έως 14:30 µέχρι και την προηγούµενη του   
    διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα.  
7. Ενδεικτικός προϋπολογισµός      : 54.999,13 € µε Φ.Π.Α. 24% 
8. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται. 
9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ορίσθηκε σε ποσοστό  5% επί της οικονοµικής  
    προσφοράς του διαγωνιζόµενου χωρίς το Φ.Π.Α.  
10. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση ∆ηµαρχείο Πύλου Πλατεία Νέστορα, Πύλος, 

µέχρι την 07/06/2018 ηµέρα Πέµπτη µε ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 πµ ή θα 
κατατεθούν µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 14.30µµ ταχυδροµικώς και θα 
είναι γραµµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. 

11. Το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης και τα τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική 
µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, στη διεύθυνση: 
http://www.pylos-nestor.gr. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς οφείλουν να προµηθεύονται οι 
ενδιαφερόµενοι έως και την 07/06/2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 αποκλειστικά από τη 
∆ΕΥΑ, στην οδό Γρ. Επισκόπου 48, Πύλος, Τ.Κ. 24001, κατόπιν σχετικής αιτήσεως από τον κ. 
Τσίρµπα Βασίλειο τηλ. 27230-28312 

 
. 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
      
   
 

ΑΔΑ: 9ΩΞΛΟΕ3Υ-ΛΙΕ
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