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ΠΕΡΘΛΗΦΗ  
ΣΗ ΜΕ Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ 95820 

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΘΥΣΟΤ ΤΝΟΠΣΘΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟΤ ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ 
 

1. Αναθέηοςζα απσή: 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

2. Ανηικείμενο ηος έπγος: 
«Μεηαθνξά καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ΠΔ Εαθχλζνπ γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο  2020-2021»  

3. ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ: 
Πελήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επηαθφζηα ζαξάληα επηά επξψ θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (54.747,69 
€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο έσο θαη ην 20% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θάζε ηκήκαηνο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 
δξνκνινγίσλ. 

4. Είδορ διαγωνιζμού: 
Αλνηθηφο ζπλνπηηθφο  ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο.  
5. Κπιηήπια ανάθεζηρ: 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή (ρακειφηεξε ηηκή - 
πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο) 

6. Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ: 
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
7. Καηάθεζη πποζθοπών: 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζην Ν. 4155/2013 (Φ.Δ.Κ./Α΄/29-05-2013), ζην άξζξν 11 ηεο ΥΑ Π1/2390/2013 
(Φ.Δ.Κ./Α/2677/21-10-2013) θαη ζην Ν. 4412/2016. 

8. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 
Δθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

ΑΔΑ: Ω8Δ37ΛΕ-ΝΝΚ



9. Εγγςήζειρ: 
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ζηνπο νπνίνπο ζα 
θαηαθπξσζεί ην έξγν, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ,ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο. 

10. Παπαλαβή ηεςσών διακήπςξηρ: 
Ζ δηαθήξπμε κε φια ηα Παξαξηήκαηα δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr (Α/Α Σπζηήκαηνο: 95820) θαη επίζεο κε ειεχζεξε θαη πιήξε 
πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή Γ/λζε ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ www.pin.gov.gr 

11. Ημεπομηνία έναπξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ πποζθοπών: 

10-8-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 

12. Καηαληκηική ημεπομηνία καηάθεζηρ πποζθοπών: 

17-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:30 

13. Ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: 

21-8-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

14. Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: 
Απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ έσο  31-12-2020 

15. Πληπωμή: 
Τν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ αλά κήλα, 
δίκελν, ηξίκελν θηι ζε ζρέζε πάληα θαη κε ηελ εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηεο ζρεηηθήο 
πίζησζεο πνπ ζα θαηαηίζεηαη γηα ηε Μεηαθνξά Μαζεηψλ απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

16. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ - παποσή διεςκπινήζεων: 
Γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο– δηεπθξηλήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά αηηήκαηα ζην 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ-ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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