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ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                      

   Για την ανάδειξη αναδόχου για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το 

σχολικό έτος 2016 - 2017, συνολικού προϋπολογισµού 1.271.229,83 ευρώ (ένα εκατοµµύριο 

διακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιωµάτων προαίρεσης µε δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς για το σύνολο των δροµολογίων των οµάδων 1,2,3 και για το σύνολο ή µεµονωµένα 

δροµολόγια της οµάδας 4. Η υπηρεσία εντάσσεται στον κωδικό CPV 60130000-Yπηρεσίες 

ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών. 

1. Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητηρίου, Καστοριά 

Τηλέφωνο: 2467350279, FAX: 2467350353 

E−mail: d_oikonomikon@kastoria.gr  

Website: www.kastoria.gr 

2. Αριθµός προκήρυξης: 4/2016 

3. Είδος σύµβασης : Παροχή υπηρεσίας για την «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας 

Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017»  

4. Είδος διαγωνισµού – ∆ιαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης 
 Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού 

διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική 

προσφορά ανά οµάδα-πακέτο δροµολογίων  (εκ των οµάδων 1,23) ή µεµονωµένων 

δροµολογίων της οµάδας 4, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

5.Τίτλος και Περιγραφή προµήθειας.  

Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας 

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017  

6. ∆ιάρκεια σύµβασης. 

    Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2016-

2017 (31/08/2017)µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης 

7. Προϋπολογισµός σύµβασης. 
 Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ένα εκατοµµύριο διακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες διακόσια 

είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (1.271.229,83  ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

και δικαιωµάτων προαίρεσης (δυνατότητα τρίµηνης παράτασης και έως του 20% του 

προϋπολογισµού κάθε τµήµατος του διαγωνισµού για την τροποποίηση των υφιστάµενων 

δροµολογίων όταν προκύψει ανάγκη κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης)   

 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε το τεύχος του διαγωνισµού. 

8. ∆ιάθεση των εγγράφων - στοιχείων του διαγωνισµού 



 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την 

αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας: 

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο, Τ.Κ: 52100, Καστοριά, 

Τηλέφωνο: 2467350279,  FAX: 2467350353. Πληροφορίες για τα δροµολόγια στο 

Τηλέφωνο:2467350343,   FAX:2467350361 

9.Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Oι προσφορές υποβάλλονται από τους 

υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη  ∆ιακήρυξη από τις 

25/05/2016  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

10.Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, 

www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη  ∆ιακήρυξη το 

αργότερο µέχρι τις 04 Ιουλίου 2016  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 15:00 µ.µ. 

11.Τόπος κατάθεσης προσφορών/ ∆ιαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Η 

διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr,  www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

12.Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών:  08- 07 -2016, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 

π.µ. ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

13.∆ικαίωµα Συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νοµικά Πρόσωπα 

ηµεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων.   

14. Εναλλακτικές προσφορές. 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

15. Τόπος παροχής Υπηρεσίας. 

Σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

16.Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προµήθειας 

   Η διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας ορίζεται από την υπογραφή της Σύµβασης έως το τέλος 

του σχολικού έτους 2016-2017 (31/08/2017) µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης 

17. Εγγυήσεις συµµετοχής 

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει 

να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 2% της  προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ για το µέρος 

της προσφερόµενης υπηρεσίας  

18. Ισχύς των προσφορών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από 

την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται, 

εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστηµα εκατό πενήντα ηµερών (150). 

19. Νοµοθετική κάλυψη της σύµβασης ανάθεσης. 

Η σύµβαση θα καλύπτεται από το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις περί 

παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών. 

20. Πληροφορίες. 
      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στη αρµόδια 

υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονία, ∆/νση 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού στα τηλέφωνα: 2467350279, fax: 2467350353  

e-mail: d_oikonomikon@kastoria.gr   

 

 

 

                                                                Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας      
                                                                                                     

                             

                                                            Θεόδωρος  Καρυπίδης  
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