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3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για
την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για το
σχολικό έτος 2017-2018 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχων για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών π/θμιας και δ/θμιας εκπ/σης χωρικής
αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολ. έτη 2017-2018 & 2018-2019 με την υπογραφή των οικείων
συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31-12-2017 .
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα
ευρώ και ογδόντα λεπτά (4.234,80€) χωρίς τον ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης. Η προαίρεση θα
χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης των προς διαπραγμάτευση δρομολογίων.
Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης είναι η 24 – 11 – 2017 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Λ.
(Διοικητήριο). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα και ώρα
έναρξης διενέργειας της διαπραγμάτευσης (24 – 11 – 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.).
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Για την ανάθεση και υπογραφή της σύμβασης οι ανάδοχοι θα προσκομίσουν Εγγυητική
Επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ύψος 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς ΦΠΑ.
Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου δημόσιας χρήσης αποτελεί τη βάση
υπολογισμού της αποζημίωσης ανά δρομολόγιο.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι μέχρι 30-6-2018. Η διάρκεια της σύμβασης είναι
μέχρι 31-12-2017 ή μέχρι την ολοκλήρωση του Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών π/θμιας και δ/θμιας
εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολ. έτη 2017-2018 & 2018-2019 .
Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ. οικ.74019/30609/4-9-2017.
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών και διενέργειας
διαπραγμάτευσης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και
στο πλαίσιο της αξιολόγησής των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή προβαίνει στη
διαπραγμάτευση με τους διαγωνιζόμενους επί των οικονομικών προσφορών που κατέθεσαν
προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Στο τέλος της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης συντάσσεται το σχετικό πρακτικό, το οποίο
διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. για την έγκρισή του.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στα τηλ: 2645360721
και 2645360722, φαξ: 2645360724, e-mail: promithion.lefkada@pin.gov.gr αρμόδιοι υπάλληλοι
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Γληγόρη Υπαπαντή, Καγκάνη Γεωργία, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Λευκάδας, Διοικητήριο, 31100
Λευκάδα. Η πρόσκληση του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση:
www.pin.gov.gr.
Συνημμένα:
1. Παράρτημα Α΄: Οδηγίες σύνταξης της Προσφοράς
2. Παράρτημα Β΄: Πίνακας δρομολογίων
3. Παράρτημα Γ΄: Υποδείγματα: 1. Αίτηση συμμετοχής
2. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων
3. Οικονομικής Προσφοράς

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΕΔΧ
O φάκελος Προσφοράς θα συνοδεύεται από αίτηση του διαγωνιζόμενου η οποία θα
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Λευκάδας .
Προσφορές που δεν συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόμενου δεν γίνονται δεκτές.
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ. Ο αριθμός της πρόσκλησης (δηλαδή ο αριθμός πρωτοκόλλου / ημερομηνίας της
πρόσκλησης)
Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (σφραγίδα)
ΣΤ. «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
Ο φάκελος παραδίδεται σφραγισμένος και πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
1.
Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στη διαπραγμάτευση με αντιπρόσωπό του,
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, από το οποίο θα
προκύπτει ότι παραχωρείται το δικαίωμα στον εκπρόσωπό του να παραβρεθεί στη
διαπραγμάτευση, προσκομίζοντας τα μεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, τα δε νομικά πρόσωπα
επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του νομικού
προσώπου και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
2.
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται ότι:
• Έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. …………………….. πρόσκλησης και η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της τους οποίους δέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους, και
τους αναγνωρίζω ως αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης που θα υπογράψω σε περίπτωση
κατακύρωσης τμήματος του μεταφορικού έργου.
• Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς μου είναι μέχρι 30-6-2018.
• Δεν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης. (Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το
στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό
αυτό διάστημα.)
• Δεν είμαι γονέας κάποιου μαθητή που θα μεταφέρονται με το δρομολόγιο στο οποίο
υποβάλλω προσφορά.
• Σε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς κατά την εκτέλεση του
μεταφορικού έργου (ενδεικτικά: πώληση και αγορά νέου οχήματος κλπ) θα προσκομίζω
αμελλητί τα αντίστοιχα έγγραφα στο Τμήμα Προμηθειών.
• Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην
επιχείρηση είναι οι ακόλουθοι: α)……. β)……… (οι ιδιοκτήτες ταξί να αναφέρουν Ο.Α.Ε.Ε.).
• To μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί θα το οδηγώ εγώ, ή εφόσον χρησιμοποιηθούν
οδηγοί, θα τους ασφαλίσω στο ΙΚΑ και θα προσκομίσω την αντίστοιχη σύμβασης
πρόσληψης.
3. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, από το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει
την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ενώσεως ή
συνεταιρισμού, και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο, φέροντας ονοματεπώνυμο και
σφραγίδα.
I.
Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων υποβάλλονται ανά δρομολόγιο όπως αυτό
προσδιορίζεται στο παράρτημα Γ με ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό % σε ακέραιες
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μονάδες επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου. Η προσφερόμενη τιμή, κατά
δρομολόγιο, είναι το συνολικό κόστος του δρομολογίου, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης
έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος στην
προϋπολογισθείσα τιμή. Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ..
II.
Η τελική προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ μετά την
εφαρμογή της ενιαίας έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος. Ο πολλαπλασιασμός της
προσφερόμενης τιμής ανά δρομολόγιο επί του αριθμού των δρομολογίων αποτελεί την
συνολική προσφορά για το δρομολόγιο.
III.
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ποσοστό
έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς. Η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης
υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.
IV.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία (όριο). Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Εφόσον από
την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή
για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
V.
Οι τελικές τιμές μειοδοσίας, που προκύπτουν από τις εκπτώσεις, είναι δεσμευτικές για τον
ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες
παρατάσεις της.
4. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δυνατή η
ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.
Στο εν λόγω χρονοδιάγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται και όσα δρομολόγια έχουν ήδη
ανατεθεί στον ανάδοχο από προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες (όπως αυτά έχουν τυχόν
τροποποιηθεί) προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Διαπραγμάτευσης να
έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την ανάθεση ή όχι των δρομολογίων. Σε περίπτωση που η επιτροπή
θεωρήσει ότι κάποιο δρομολόγιο δεν είναι εφικτό να εκτελεσθεί λόγω χρονοδιαγράμματος δεν
συνιστά λόγω απόρριψης όλης της προσφοράς. Χρονοδιάγραμμα θα κατατίθεται ακόμα και στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα μόνο δρομολόγιο.
5. Τα κάτωθι δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα εκτέλεσης των
δρομολογίων.
1.
Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των ταξί και των Επιβατικών Δημοσίας
Χρήσης που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο,
2.
Αντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από δημόσιο ή
ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.,
3.
Φωτοαντίγραφο των ασφαλιστήριων συμβολαίων τους.
4.
Φωτοτυπία Άδεια οδήγησης των οδηγών
5.
Φωτοτυπία ειδική άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ταξί και των επιβατικών
δημοσίας χρήσεως.
6.
Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη και του οδηγού των
οχημάτων.
Στην περίπτωση που λείπουν κάποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι
ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι παρόντες στην αποσφράγιση των προσφορών και λάβουν
προφορική γνώση των ελλείψεων τους δύναται να τα καταθέσουν κατά την διάρκεια
διενέργειας της διαπραγμάτευσης ειδάλλως έχουν προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 27-11-2017
και ώρα 12:00μ. να τα προσκομίσουν απευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που θα
συνεδριάσει στον ίδιο χώρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
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∆ροµολόγια µε ∆.Χ. επιβατικά και ΤΑΞΙ για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Α/Α

Τόπος παραλαβής

Τόπος προορισµού

Αριθµός
µεταφεροµέν
ων µαθητών

Προσφορότερ
ο µεταφορικό
µέσου

Ώρες
∆ροµολογίων

Έµφορτα
χιλιόµετρα

1.

ΒΟΥΡΝΙΚΑ

ΣΥΒΡΟΣ

3

ΤΑΞΙ

8:20 – 13:00

4

2.

ΒΑΥΚΕΡΗ

ΚΑΡΥΑ

1

ΤΑΞΙ

8:20 – 13:00

3.

ΣΩΤΗΡΩ ΝΙΚΙΑΝΑΣ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΝΙΚΙΑΝΑ

5

∆Χ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

4.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ

3

5.

ΛΕΥΚΑ∆Α

ΠΕΡΑΤΙΑ, ΠΛΑΓΙΑ

6.

ΡΟΥ∆Α, Μ. ΓΙΑΛΟΣ

7.
8.

∆ροµολόγιο
µονό ή µε
επιστροφή

Ηµερήσιο
Κόστος
Προϋπολογισ
µού

Αριθµός
δροµολογί
ων στην
σύµβαση

Προϋπολογισµός δροµολογίου
στην διάρκεια της Σύµβασης
Άνευ ΦΠΑ
Με ΦΠΑ

Προϋπολογισµός
δροµολογίου µε
∆ικαιώµατα προαίρεσης
(20%)
Χωρίς Φ.Π.Α.

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

16,52

25

413

512,12

495,6

12

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

20,16

25

504

624,96

604,8

8:20 – 13:00

12

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

26,04

25

651

807,24

781,2

ΤΑΞΙ

16:00

6

ΜΟΝΟ

10,50

25

262,5

325,5

315

3

ΤΑΞΙ

15:15

11

ΜΟΝΟ

12,36

25

309

383,16

370,8

ΠΟΡΟΣ

4

ΤΑΞΙ

8:00-14:00

8

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

19,18

25

479,5

594,58

575,4

ΑΛΑΤΡΟ

ΒΛΥΧΟ

1

ΤΑΞΙ

8:20-13:00

20

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

25,27

25

631,75

783,37

758,1

ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ

ΕΥΓΗΡΟΣ,
ΣΥΒΟΤΑ

3

ΤΑΞΙ

16:00

7,5

ΜΟΝΟ

11,13

25

278,25

345,03

333,9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Υποδείγματα: 1. Αίτηση συμμετοχής
2. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων
3. Οικονομικής Προσφοράς

ΑΔΑ: ΩΠΩΞ7ΛΕ-Μ6Β
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ΑΙΤΗΣΗ
ΟΝΟΜΑ:

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΦΜ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΛΕΥΚΑ∆Α:

ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΛ. ΕΤΟΣ
2017-2018.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο ΑΙΤΩΝ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΔΑ: ΩΠΩΞ7ΛΕ-Μ6Β
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Α/Α/Πί
νακας
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ
ΔΡΟΜ
ΜΕΣΟ/
ΟΛΟΓΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

17PROC002267207 2017-11-20

ΑΔΑ: ΩΠΩΞ7ΛΕ-Μ6Β

Απαιτούµενη
χωρητικότητ
α µέσωνΑριθµός
µεταφεροµέ
νων
µαθητών

Αριθµός και
Είδος
µεταφορικών
µέσων της
προσφοράς

Αριθµοί
κυκλοφορίας
οχηµάτων

Προσφεροµένη
χωρητικότητα
µέσων βάσει
αδειών
κυκλοφοράς

Ηµερήσιο Κόστος
δροµολογίου
Βάσει
Προϋπολογισµού
µε την τυχόν
δαπάνη συνοδού

Προσφορά
Ποσοστό έκπτωσης
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Ηµερήσιο
κόστος
δροµολογίου

Κόστος
∆ροµολογίου
στο σύνολο της
διάρκειας της
σύµβασης

Περιγραφή ∆ροµολογίου

Αριθµός
δροµολογίων
στην διάρκεια
της σύµβασης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Α/Α
∆ροµο
λογίο
υ
Τµήµα
τος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ

(Τόπος, Ηµεροµηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) – ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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