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Πύργος,
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Αρ.Πρωτ.: οικ. Π∆Ε/∆∆ΟΠΕΗ/1169/29

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ µε αρ.πρωτ: 412335/7105/03-01-2019
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – Γεν.∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας-∆/νση ∆ιοικητικού
Οικονοµικού /Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, µετά την υπ΄ αριθµ.
2756/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Ε, προκηρύσσει 3η ∆ιαπραγµάτευση για την
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας) στο πλαίσιο εφαρµογής του ∆υναµικού Συστήµατος
Αγορών του άρθρου 27 του Π.∆. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας-ΠΕ Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή-υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης) ανά δροµολόγιο ή οµάδα δροµολογίων, συνολικού προϋπολογισµού, µέχρι
του ποσού των 321.454,58 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.∆Η.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/Β/02-06-2017) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
∆ικαίωµα υποβολής οικονοµικών προσφορών έχουν όσοι οικονοµικοί φορείς έχουν γίνει
αποδεκτοί, µετά από Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Ε για την ένταξή τους στο δυναµικό
σύστηµα αγορών.
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς προκειµένου να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά
θα πρέπει να συνδεθούν στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και να
αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε αριθµό 68295.
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής οικονοµικών προσφορών : 03-01-2019 και ώρα
15:00.
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής οικονοµικών προσφορών 18-01-2019 και ώρα
15:00.
Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και περιλαµβάνει όλα τα αναφερόµενα στα άρθρα της αριθµ.
412335/7105/03-01-2019 διακήρυξης.
Η εγγύηση συµµετοχής θα καλύπτει ποσό, σε ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσας ηµερήσιας τιµής χωρίς ΦΠΑ του/των δροµολογίου/ων για το/τα οποίο/α
υποβάλουν προσφορά.
Προσφορές υποβάλλονται, για τουλάχιστον µια ή περισσότερες Οµάδες (για τις οµάδες 1-6)
και για ένα ή περισσότερα δροµολόγια (για την οµάδα 7).
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Σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης : α. Α/Α 3771 αρ. πρωτ. 392489/18284/1012-2018 (Α∆Α : 6Σ8Ε7Λ6-0ΕΥ) και Α/Α 3772 αρ. πρωτ. 392492/18285/10-12-2018 (Α∆Α :
7Τ8∆7Λ6-Φ00).
Κωδικός CPV : 60130000-8.
∆ιάρκεια Συµβάσεων : Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και µέχρι
τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 κατά τις ηµέρες που διεξάγονται τα µαθήµατα τω σχολείων
δηµόσιας εκπαίδευσης Α’ βάθµιας και Β βάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηλείας
Χρόνος ισχύος των προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους
υποψηφίους για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
∆ιευκρινήσεις/πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης θα δίνονται από το
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Ηλείας, στα τηλέφωνα
2621360417-415.
∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τα δροµολόγια θα δίνονται από το αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης της ΠΕ Ηλείας στο τηλέφωνο 2621360511.
Η διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στο διαδίκτυο στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr., στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. www.eprocurement.gov.gr,
στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr.
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