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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ
ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ κεηαθνξά καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο
Εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Καζηνξηάο γηα ην
ζρνιηθό έηνο 2017 - 2018, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 1.104.002,69 ευρώ (έλα εθαηνκκύξην
εθαηόλ ηέζζεξηο ρηιηάδεο δύν επξώ θαη εμήληα ελλέα ιεπηά) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ην ζύλνιν ησλ δξνκνινγίσλ
ησλ νκάδσλ 1,2 θαη γηα ην ζύλνιν ή κεκνλσκέλα δξνκνιόγηα ηεο νκάδαο 3. Η ππεξεζία
εληάζζεηαη ζηνλ θσδηθό CPV 60130000-Yπεξεζίεο εηδηθώλ νδηθώλ κεηαθνξώλ επηβαηώλ.
1. Αναθέηοςζα Απσή : Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο- Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Καζηνξηάο,
Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ
Σαρ. Δ/λζε: Δηνηθεηεξίνπ, Καζηνξηά
Σειέθσλν: 2467350279, FAX: 2467350353
E−mail: d_oikonomikon@kastoria.gr
Website: www.kastoria.gr
2. Απιθμόρ πποκήπςξηρ: 2/2017
3. Είδορ ζύμβαζηρ : Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ «Μεηαθνξά καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο
Καζηνξηάο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018»
4. Είδορ διαγυνιζμού – Διαδικαζία – Κπιηήπιο καηακύπυζηρ
Η αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζα γίλεη κέζσ δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ αλνηθηνύ
δηεζλνύο κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά αλά νκάδα-παθέην δξνκνινγίσλ (εθ ησλ νκάδσλ 1,2) ή
κεκνλσκέλσλ δξνκνινγίσλ ηεο νκάδαο 3, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
5.Σίηλορ και Πεπιγπαθή ππομήθειαρ.
Μεηαθνξά Μαζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Καζηνξηάο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018
6. Διάπκεια ζύμβαζηρ.
Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 20172018 (31/08/2018)κε δπλαηόηεηα ηξίκελεο παξάηαζεο
7. Πποϋπολογιζμόρ ζύμβαζηρ.
Ο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην έλα έλα εθαηνκκύξην εθαηόλ ηέζζεξηο ρηιηάδεο δύν επξώ θαη
εμήληα ελλέα ιεπηά 1.104.002,69 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο (δπλαηόηεηα ηξίκελεο παξάηαζεο θαη έσο ηνπ 20% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θάζε
ηκήκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ όηαλ πξνθύςεη
αλάγθε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο)
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην ηεύρνο ηνπ δηαγσληζκνύ.
8. Διάθεζη ηυν εγγπάθυν - ζηοισείυν ηος διαγυνιζμού

ΑΔΑ: ΩΡΔ07ΛΨ-5ΙΙ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ηα ηεύρε ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο από ηελ
αξκόδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Καζηνξηάο, Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο:
Δ/λζε Δηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ, Σαρ. Δ/λζε: Δηνηθεηήξην, Σ.Κ: 52100, Καζηνξηά,
Σειέθσλν: 2467350279,
FAX: 2467350353. Πιεξνθνξίεο γηα ηα δξνκνιόγηα ζην
Σειέθσλν:2467350312, FAX:2467350361
9.Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Oη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο
ππνςεθίνπο αλαδόρνπο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr,
www.eprocurement.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε Δηαθήξπμε από ηηο
29/09/2017 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00.
10.Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο
ππνςεθίνπο αλαδόρνπο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www. promitheus.gov.gr,
www.eprocurement.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε Δηαθήξπμε ην
αξγόηεξν κέρξη ηηο 03 /11/2017 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15:00 κ.κ.
11.Σόπορ καηάθεζηρ πποζθοπών/ Διαδικηςακόρ Σόπορ Τποβολήρ Πποζθοπάρ: Η
δηαδηθηπαθή πύιε www. promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ.
12.Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: 09/11/2017, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9:00 π.κ.
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Ε..Η.Δ.Η..
13.Δικαίυμα ςμμεηοσήρ
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, Ννκηθά Πξόζσπα
εκεδαπά ή αιινδαπά, πλεηαηξηζκνί, Ελώζεηο Πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
κε αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ.
14. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ.
Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
15. Σόπορ παποσήρ Τπηπεζίαρ.
ρνιηθέο κνλάδεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Καζηνξηάο
16.Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηηρ ππομήθειαρ
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο έσο ην ηέινο
ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2017-2018 (31/08/2018) κε δπλαηόηεηα ηξίκελεο παξάηαζεο
17. Εγγςήζειρ ζςμμεηοσήρ
Κάζε πξνζθνξά απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή
απνθιεηζκνύ λα ζπλνδεύεηαη από Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζό ζα πξέπεη
λα θαιύπηεη ζε ΕΤΡΩ (€) πνζνζηό 2% ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ γηα ην κέξνο
ηεο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίαο
18. Ιζσύρ ηυν πποζθοπών.
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο από
ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη,
εθόζνλ δεηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ από ηε ιήμε ηνπο, θαη’ αλώηαην όξην γηα
ρξνληθό δηάζηεκα εθαηό πελήληα εκεξώλ (180).
19. Νομοθεηική κάλςτη ηηρ ζύμβαζηρ ανάθεζηρ.
Η ζύκβαζε ζα θαιύπηεηαη από ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηηο Δεκόζηεο πκβάζεηο πεξί
παξνρήο Τπεξεζηώλ θαη Αγαζώλ.
20. Πληποθοπίερ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζηε αξκόδηα
ππεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Καζηνξηάο, Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλία, Δ/λζε
Δηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ ζηα ηειέθσλα: 2467350279, fax: 2467350353
e-mail: d_oikonomikon@kastoria.gr

Ο Πεπιθεπειάπσηρ Δςηικήρ Μακεδονίαρ

Θεόδυπορ Καπςπίδηρ

