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Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει ανοιχτό άνω των ορίων ηλε-

κτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημό-

σιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά

έτη 2017-2018 & 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 3.787.303,85 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

24% και δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται

στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Δρομολόγια εκτελούμενα με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης

σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, προϋπολογισμού 235.938,90 € χωρίς Φ.Π.Α.

ή 292.564,23 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΤΜΗΜΑ 2: Δρομολόγια εκτελούμενα με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης

σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, προϋπολογισμού 314.720,02 € χωρίς

Φ.Π.Α. ή 390.252,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΤΜΗΜΑ 3: Δρομολόγια εκτελούμενα με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης

σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, προϋπολογισμού 574.691,84 € χωρίς

Φ.Π.Α. ή 712.617,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΤΜΗΜΑ 4: (Δρομολόγια 1 - 6): Δρομολόγια εκτελούμενα με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας

και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΠΑΛ - Μουσικό Σχο-

λείο- Σχολεία Ειδικής Αγωγής), προϋπολογισμού 274.787,43 €, χωρίς Φ.Π.Α. ή 340.736,41 € συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΤΜΗΜΑ 5: (Δρομολόγια 1 - 116): Δρομολόγια εκτελούμενα με  Δ. Χ. Επιβατικά οχήματα για τη μεταφορά

μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, προϋ-

πολογισμού 1.640.192,40 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 2.033.838,58 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμά-

των προαίρεσης.

ΤΜΗΜΑ 6: (Δρομολόγια 1 - 6): Δρομολόγια εκτελούμενα με  λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας

Εκπ/σης στο Κολυμβητήριο Πρέβεζας, προϋπολογισμού 13.946,71 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 17.293,92 € συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.

Για τα τμήματα 1 έως 3 οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των δρομολογίων του κάθε τμήμα-

τος και όχι μέρος αυτών, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Για τα τμήματα 4 έως 6 οι προσφορές υποβάλλονται ανά δρομολόγιο. Προσφορές μπορούν να υπο-

βληθούν και για περισσότερα του ενός δρομολογίου του τμήματος ή και για το σύνολο των δρομολογίων.
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1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελμα-

τιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματι-

κά στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

2. Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψήφιου αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι αυτό της χα-

μηλότερης τιμής για κάθε τμήμα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

3. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

4. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Ε-

σωτερικών μέσω της Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Εγγύηση συμμετοχής: κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, η οποία

εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 2 % της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., υ-

πολογιζόμενου επί του συνολικού προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για το οποίο ή για τα ο-

ποία υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί

ένα μήνα (30 ημέρες) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη.

6. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, όπως ανα-

λυτικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

7. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα-

κής πύλης www.promitheus.gov.gr

β) Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να υποβληθούν με χρήση της πλατφόρ-

μας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr,.

γ) Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: Ημερομηνία: 25-09-2017, η-

μέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

δ) Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ημερομηνία: 29-09-

2017, ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 10:30 π.μ..

8. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερεια-

κής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος - Πρέβεζα).

9. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-

τήτων: 25-08-2017 (Αρ. δημοσίευσης: 2017/S 164-338200/29-08-2017).

11. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου

στις διευθύνσεις: www.promitheus.gov.gr και www.preveza.gr. Πληροφορίες: κα Χριστοδούλου Φωτεινή και κα

Σκουλίκα Βαρβάρα, τηλ. 2682360299 – 2682360291, ΦΑΞ: 2682027195.

. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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