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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχων για την υπηρεσία:

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών)
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά δρομολόγιο, επί των τιμών του
Παραρτήματος Γ «Πίνακες Δρομολογίων» της διακήρυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στο ποσό των € 292.535,13 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%) και
αναλυτικά: Ετήσιο κόστος μεταφοράς: € 258.880,65 και Φ.Π.Α. (13 %): € 33.654,48.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αγιάς, οδός Καλυψώς Αλεξούλη
27, την 07-08-2012, ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α.
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β.
Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ.
Συνεταιρισμοί,
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγιάς, Καλυψώς
Αλεξούλη 27, πληροφορίες κ. Αλέξανδρος Ντελής, τηλ. 2494350122, fax: 2494023783. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού και ηλεκτρονικά, μέσω
της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Αγιάς www.dimosagias.gr, στην οποία έχουν αναρτηθεί.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη για δημοσίευση στις 19/06/2012 στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
60/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά ανά δρομολόγιο για όσα
δρομολόγια ενδιαφέρονται από αυτά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ της διακήρυξης
προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους,
εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή
για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά.
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Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
βάθμιας Αυτοδιοίκησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως πληροφορίες, διευκρινίσεις
από την αναθέτουσα Αρχή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου
(Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) από τον υπεύθυνο κ.
Αλέξανδρο (τηλ.: 2494350122, e-mail:dagias@0559.syzefxis.gov.gr).
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