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ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης. 

  

Αρίθμ. διακήρυξης: 79411/8269/2016 

 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων προκηρύσσει ανοικτό διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπ/σης 

χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 

2.084.138,09 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %. (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών 

Μεταφορών Επιβατών). 

  Τα σχολικά δρομολόγια αναλύονται ως εξής: 

 

• TMHMA 1: Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Άνδρου, προϋπολογισμού 

240.618, 28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

• TMHMA 2:  Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Κέας, προϋπολογισμού 

90.983,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

• TMHMA 3: Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Νάξου, προϋπολογισμού 

234.204,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

• TMHMA 4: Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 

196.445,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

• TMHMA 5-295: Δρομολόγια με λεωφορεία ή ΤΑΞΙ ή Δ.Χ επιβατικά για τη μεταφορά 

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

Κυκλάδων, προϋπολογισμού 1.321.885,88 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΤΒ7ΛΞ-24Σ



1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις 

επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

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

της χαμηλότερης τιμής, για τη συνολική τιμή του κάθε τμήματος, δρομολογίων, σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η 

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

Εσωτερικών μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

3. Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, 

που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το 

Φ.Π.Α, υπολογιζόμενου επί του συνολικού προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για το 

οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που προβλέπει η 

διακήρυξη.  

4. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου- Περιφερειακή Ενότητα 

Κυκλάδων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.  

5. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής προσφορών:  α)  Οι αιτήσεις συμμετοχής των 

υποψηφίων αναδόχων πρέπει να υποβληθούν με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr με έναρξη υποβολής την Δευτέρα 04-07-2016 και καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 12-08-2016 και ώρα 23:59 μ.μ. Οι προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού, β) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

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

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr γ) Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 22-08-

2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- 

Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών- Πλ. Τσιροπινά, 

Σύρος,  δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

6. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων: 28/06/2016. 

7. Η σχετική διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθεται και χορηγείται, μετά από αίτηση 

κάθε ενδιαφερόμενου, από την  Π. Ε. Κυκλάδων, Διεύθυνση Οικονομικού,  Πλατεία Τσιροπινά, ΤΚ. 

ΑΔΑ: ΨΟΤΒ7ΛΞ-24Σ



84100 πληροφορίες κα Κυρίτση Κυριακή τηλ. 22813-61528, ΦΑΞ: 22810-79370, email: 

k.kyritsi@1730.syzefxis.gov.gr. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις : www.promitheus.gov.gr και www.pnai.gov.gr.   

 

 

 

   
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ε. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ 
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