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Λευκάδα 24-07-2018
Αριθμ. Πρωτ.: Οίκ .65923/10206

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Η Π.Ε. Λευκάδας διενεργεί Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
(χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων
σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για το σχολικό έτος 2018-2019».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του πεντακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων
ενιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (521.996,57€) €,συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Λευκάδας διατηρεί το
δικαίωμα προαίρεσης 50% το οποίο προκύπτει συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i)
Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των
υφιστάμενων δρομολογίων όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,
ii) λόγω χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του
επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3)
μηνών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα
υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Ε. Λευκάδας (ταχ. δ/νση:
Διοικητήριο Λευκάδας, ΤΚ. 31100, Λευκάδα).Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών είναι η 29/08/2018, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 04/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ.. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση
συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1
άρθρου 72 ν. 4412/2016) που ανέρχεται ανάλογα με το Τμήμα που υποβάλλουν προσφορά .
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 30-06-2019 και η διάρκεια της σύμβασης είναι
μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) μήνες. Η
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑ:6ΧΠΖ7ΛΕ-ΒΞΑ.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο (www.promitheus.gov.gr) μέχρι και την 6η ημέρα
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Περισσότερα στοιχεία και
πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2645360722, φαξ:2645360724 e-mail:
promithion.lefaada@pin.gov.gr.
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Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση:
www.pin.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: ΕL 624. Η
προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 25-07-2018
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Διονύσιος Στραβοράβδης
Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων

