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Γαργαλιάνοι,   22-10-2018 

                                                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 123  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 με τίτλο: 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ» 
 

 
Ο ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΥΥΔΔΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ διακηρύττει ότι την 5η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα των Φιλιατρών (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Τριφυλίας, θα διεξαχθεί με συνοπτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια 
με τίτλο: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ".  
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, με βάση τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 40.672,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 32.800,00 €, ΦΠΑ : 7.872,00 €) 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
κ.λπ.) από το γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ), Τ.Κ. 
24400, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα Τεύχη Δημοπράτησης και στο έντυπο της προσφοράς  μέσω 
της ιστοσελίδας www.dimostrifylias.gr  

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
ειδικότητας ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ  

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται . 
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την διακήρυξη. 
Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας θα είναι   ένα (1) έτος   κκααιι    ααρρχχίίζζεειι    ααππόό  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας, 
αρμόδιος υπάλληλος κκαα..  ΓΓκκόόννηη  ΑΑσσππαασσίίαα   (τηλ.: 27610 35012 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 
 
 Γαργαλιάνοι,   22-10-2018 

Ο  Πρόεδρος 
 
 

ΜΜ αα ττ θθ ιι οο υυ δδ άά κκ ηη ςς   ΑΑ νν δδ ρρ έέ αα ςς   
 

ΑΔΑ: ΩΠ27ΟΞ3Ο-ΦΤΨ
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