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Τµήµα I : Αναθέτουσα αρχή 
I.1) Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµεία επαφής: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
«Κωνσταντίνος Ταλιαδούρης» ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ , 51100  
Σηµεία επαφής: α) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Τηλέφωνο: +30 2462353203 , Τηλεοµοιότυπος: +30 2462353214 
Ι.2 Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή 
 

Τµήµα II : Αντικείµενο της σύµβασης 
 

II.1.1) Τίτλος έργου :  «∆ιεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός για την ανάθεση υπηρεσιών 
µεταφοράς µαθητών , χωρικής αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 
Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2015-2016.» 

II.1.2) Είδος σύµβασης, Εκτέλεση, Τόπος : Υπηρεσίες,  Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών                                                               
II.1.3)  Η προκήρυξη αφορά σε: ∆ηµόσια σύµβαση 
II.1.5)  Αντικείµενο του έργου 

Ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών , χωρικής αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών 
για τη σχολική περίοδο 2015-2016. 
II.1.6)  Κοινό λεξιλόγιο (CPV) : 
Κύριο αντικείµενο :   60130000 
                                         
II.1.7)  Σύµβαση καλυπτόµενη από τη συµφωνία για ∆ηµόσιες Συµβάσεις : Ναι 
II.1.8)  Κατανοµή σε τµήµατα: Ναι (3 τµήµατα) 
II.1.9)  Θα ληφθούν υπόψη  εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.2.1)  Εκτιµώµενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 1.555.857,38 ευρώ/ € (µε Φ.Π.Α 1.758.118,84 ευρώ/€) 
II.2.2)  ∆ικαίωµα προαίρεσης : ΝΑΙ  
II.3)  ∆ιάρκεια  σύµβασης : Από την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 µέχρι την 30-11-2016 , µε 

δυνατότητα τρίµηνης παράτασης.  
 
Τµήµα III : Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες 
III.1.1)  Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ι εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 

2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης  συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης 
40%(έως 10% + 3µηνη παράταση.) εκτός ΦΠΑ.             

              Ο µειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 5% της κατακυρωθείσας αξίας 
εκτός ΦΠΑ. 

III.1.2)Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής 
              Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών  είναι οι ΚΑΠ των δευτεροβάθµιων ΟΤΑ µέσω των 

οποίων επιχορηγείται  η ΠΕ Γρεβενών. 
III.1.3) Νοµική µορφή οµίλου οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση:  

Φυσικά πρόσωπα/Νοµικά πρόσωπα/Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες/Συνεταιρισµοί 
III.1.4)  Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης : Όχι 
III.2.1)  Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για 
την εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο: 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, οι συνεταιρισµοί και οι κοινοπραξίες µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων. 
III.2.3) Τεχνική ικανότητα: 
Σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ’ της διακήρυξης.  
 
 
Τµήµα IV : ∆ιαδικασία 
IV.1.1)  Είδος διαδικασίας:  Ανοικτή 
IV.2.1)  Κριτήρια ανάθεσης: Χαµηλότερη τιµή 
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IV.3.4)  Προθεσµία παραλαβής των προσφορών: 
             Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/08/2015 και ώρα  08:00 π.µ. 
             Καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών: 04/09/2015 και ώρα  15:00 π.µ. 
IV.3.6)  Γλώσσα : Ελληνική 
IV.3.7)  Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 µήνες (από την αναφερόµενη 

ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών) 
IV.3.8) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών:  
            Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 10/09/2015 και ώρα 10:00π.µ  

Παραβρισκόµενοι κατά το άνοιγµα των προσφορών: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που υπέβαλαν 
προσφορές ή οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι τους. 

 
Τµήµα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
 
VI.1)  Πρόκειται για επαναλαµβανόµενη δηµόσια σύµβαση: Όχι 
VI.4.1)  Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας  
VI.4.3)  Πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφυγών: Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Γρεβενών 
VI.5) Ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. : 22/07/2015 ID: 2015-097686  

   
 
                                            Γρεβενά,  22/07/2015 

         
 

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
 
                      Θεόδωρος Καρυπίδης 
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