
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125706(3323)/28-02-2020. 
 

Ανακοινώνουµε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό κάτω των ορίων για την ανάθεση 
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών ,στα πλαίσια του προγράµµατος κολύµβησης  χωρικής αρµοδιότητας Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης για τα σχολικό έτος  2019-2020,και ειδικότερα από Μάρτιο έως Ιούνιο 2020, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή.  

 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 125706(3323)/28-02-2020 

 

Προϋπολογισµός : 238.449,62€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 192.298,08€ άνευ ΦΠΑ 

 

Πηγή χρηµατοδότησης, είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., στα όρια των οποίων βρίσκονται οι σχολικές µονάδες στις 
οποίες µεταφέρονται οι µαθητές, µέσω των οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτική Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.  

 

Αντικείµενο: Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών για τη µεταφορά µαθητών, στα πλαίσια εκτέλεσης του  
προγράµµατος  της κολύµβησης χωρικής αρµοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, µε κάθε κατάλληλο µεταφορικό µέσο δηµόσιας χρήσης 
που να πληροί τους όρους ασφαλούς µεταφοράς (ΚΕΦ. Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ αριθµ.50025/2018 (ΦΕΚ Β΄ 4217) «Μεταφορά 
µαθητών δηµοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες»)  

 

Γλώσσα:  Ελληνική  

 

Κωδικός CPV: 60130000- Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών, ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS: EL522 

 
∆ιάρκεια του έργου:  Η διάρκεια των συµβάσεων αφορά το σχολικό έτος  2019-2020 και ειδικότερα  για το χρονικό διάστηµα από 
Μάρτιο έως Ιούνιο του 2020. 
 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  Οι οικονοµικοί φορείς που ασκούν νοµίµως επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε 
το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών και αφορούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών 
φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 
οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έως τις 31-08-2020.  

 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο (2%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης για το 
σύνολο των δροµολογίων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά.  

 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

 

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή µέχρι και την 16-03-2020, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 03;00.µ.µ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον 
Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά µετά τη συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσµες σε συνάρτηση της αριθµ.57654/2017 Απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών και Ανάπτυξης για την Ρύθµιση και λειτουργία του ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 20-03-2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.π.µ, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος όροφος, 
γραφείο 80.  

 



ΑΔΑ: 618Π7ΛΛ-ΨΔΒ



Το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης καθώς και τα συνηµµένα τεύχη βρίσκονται αναρτηµένα στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr.    

 

∆ιαδικασίες προσφυγής: 

Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198 

ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑ∆Α 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procurement.gr  

Φαξ: +30 2132141229 

∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 

 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την (τις) προθεσµία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύµφωνα µε το άρθρο 361 του 
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης. 

 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες από τις 08:00 π.µ. έως τις 15:00 µ.µ. από το Τµήµα Προµηθειών Π.Κ.Μ., 26ης 
Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313319147, 148 .       

 

 
                                                                                                            

 

 

  

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

 
 
 
                                                                                          

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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