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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 5/2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗ∆ΗΣ 26156 

  
 
Η   Περιφέρεια   ∆υτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή   Ενότητα   Φλώρινας   µετά   από   την υπ'αριθµ. 
1189/5-7-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
   Ανοικτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό σε ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης και κατά συνέπεια τη χαµηλότερη τιµή σε € ανά δροµολόγιο ή ανά Τµήµα/τα για την 
µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2016-2017, (µε δυνατότητα παράτασης 3 
µηνών, ύστερα από απόφαση του αρµόδιου οργάνου) συνολικού προϋπολογισµού 2.384.316,56 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α.  24% και των δικαιωµάτων προαίρεσης (726.648,80 € περίπου 
για το έτος 2016, και 1.657.667,76 € περίπου για το έτος 2017)  όπως   αναλυτικά περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Πίνακας δροµολογίων) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής.  
   Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος 
προαίρεσης έως και 50% του προϋπολογισµού. 
    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  στο  Ν.4155/13  
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013).  στο  άρθρο   11   της     Υ.Α.  Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,     στο Π.∆.  60/2007 και συµπληρωµατικό στο Π.∆. 118/2007. 
    Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10 - 8 – 2016 και ώρα 15.00. 
    Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 – 8 - 2016 και ώρα 15 :00.  
  Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών 22-8-2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 ηλεκτρονικά µέσω του 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 
Η διάρκεια της Σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της και µέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2016-17 
(31-08-2017) µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης 
   Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
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   Όλοι οι όροι του διαγωνισµού και οι σχετικές λεπτοµέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη    η    
οποία    είναι    διαθέσιµη    στην    ιστοσελίδα    της    Περιφέρειας    ∆υτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr 
στην ιστοσελίδα της Φλώρινας www. florina.gr στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ & στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ www.eprocurement.gov.gr   
 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, τουλάχιστον για ένα τµήµα 
από τα ∆ροµολόγια Λεωφορείων χωρικής αρµοδιότητας: Φλώρινας (Τµήµατα 1 - 8), Αµυνταίου (Τµήµατα 
9-13) και Πρεσπών (Τµήµα 14). Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για  περισσότερα του ενός ή 
για το σύνολο  των ανωτέρω τµηµάτων, του παραρτήµατος Α, η δε κατακύρωση µπορεί να γίνει και για 
περισσότερα του ενός τµήµατα ή και για το σύνολο των τµηµάτων στον ίδιο µειοδότη. Επίσης οι 
διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά για το Τµήµα 15 Μεµονωµένων ∆ροµολογίων από ένα 
έως δύο δροµολόγια ανά άδεια ταξί από τα µε αριθ. 1 έως 120. Στο Τµήµα 15 µπορούν να υποβάλουν 
προσφορά έως δύο δροµολόγια και Αστικά ΚΤΕΛ στην περιοχή ευθύνης τους, εφόσον πληρούν τους 
όρους ασφαλείας µεταφοράς (Αρ. 1, παρ.1 της ΚΥΑ 31636/9-9-2015, ΦΕΚ Β΄1931/9-992015). 
   Οι προσφορές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 5/2016 
διακήρυξης. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε αντικείµενο 
δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων. 
      Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την 
επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 
      Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, ποσού ύψους 2% επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. ∆ε γίνεται δεκτή 
προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω απαιτούµενου 
ποσοστού 2%. 
     Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 
     Ηµεροµηνία αποστολής µε ηλεκτρονικό µέσα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.5 του Π.∆.60/2007, 
της ∆ιακήρυξης στην Επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14-7-2015.  
    Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες 
ευρείας κυκλοφορίας («Ηχώ ∆ηµοπρασιών», «∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών») και σε µία (1)  τοπική 
εφηµερίδα;  («Πολίτης» Φλώρινας)  στις 8-7-2016. 
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 8-7-2016. 
Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης 
παρέχονται από τη ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού - Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας (∆ιοικητήριο - Πτολεµαίων 1 -53100 Φλώρινας - 5ος όροφος, αρµόδιος υπάλληλος Χρήστος 
Κωνσταντινίδης  τηλ.: 23850 54504). 
  ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τα δροµολόγια θα δίνονται από τον  Χρήστο Κωνσταντινίδη τηλ/νο: 23850 54504.  
     Το τιµολόγιο δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνοµα:  Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας, Π.Ε. 
Φλώρινας, Πτολεµαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ∆ΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον ανάδοχο ή τους 
αναδόχους.  
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