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Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β΄
Ταχ.Κώδικας : 26110
Πληροφορίες : Π. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 2613 613332
Fax: 2613613333
Περίληψη της υπ’ αριθμ. 315038/18916/25-10-2019 Διακήρυξης της 18ης Διαγωνιστικής
Διαδικασίας της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού άνω των ορίων,

για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το
σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 98.219,38 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας, μετά από τις υπ’ αριθμ. 2036/2019 και
2051/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει 18η Διαγωνιστική Διαδικασία
της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των
ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού
προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 98.219,38 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η διενέργεια του Επιμέρους διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 27 (παρ. 2) και στο άρθρο 32 του Π.Δ.60/2007.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/0206-2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να υποβάλλουν οικονομική προσφορά θα
πρέπει να συνδεθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και να
αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 81190.
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Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής οικονομικών προσφορών: 30/10/2019 και ώρα
08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής οικονομικών προσφορών: 10/11/2019 και ώρα
23:59.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος, και περιλαμβάνει όλα τα αναφερόμενα της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει ποσό, σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσας ημερήσιας τιμής χωρίς Φ.Π.Α. του/των δρομολογίου/ων για το/τα οποίο/α
υποβάλλουν προσφορά.
Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε. στο τηλέφωνο 2613 613332.
Διευκρινήσεις σχετικά με τα δρομολόγια θα δίνονται από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού στα τηλέφωνα 2613 613101, 2613 613105.
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
του
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
www.pde.gov.gr.
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