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Θέµα : «∆ιευκρινίσεις - Α̟αντήσεις αιτ

Ανοιχτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό Ε̟ιλογής Αναδόχου για την ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής Αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

σχολικά έτη 2017-2018 &  2018

̟αράτασης» της µε αριθµ. ∆ιακήρυξης 
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ΣΤΕΡΓΙΟ. 

 

 ΑΙΤΗΜΑ  

 ∆ιευκρινήσεις για το Ευρω̟αϊκό Έγγραφο Προµήθειας: 

στο Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των ̟ληρούντων τα κριτήρια ε̟ιλογής υ̟οψηφίων 

αναφέρεται σε κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε δια̟ραγµάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµ̟ράξεις καινοτοµίας µόνον

και καλεί να α̟αντήσουµε µε ναι ή όχι 

«Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες

̟εριορίζεται ο αριθµός των υ̟οψηφίων µε τον ακόλουθο τρό

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτούνται ορισµένα 

εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονοµικός φορέας έχει τα α

Πρέ̟ει να α̟αντηθεί ως ναι για το συγκεκριµένο διαγωνισµό; και εάν ναι, τότε ̟οια 

δικαιολογητικά αναφέρουµε αυτά της ηλεκτρονικής ̟ροσφοράς στην 1η φαση;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 

Το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (σύµβασης) 

συγκεκριµένο διαγωνισµό, ̟εριλαµβάνεται ως Π

α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα και είναι αναρτηµένο στα συνηµµένα του 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

   

 

Α̟αντήσεις αιτήµατος υ̟οψήφιου αναδόχ

Ανοιχτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό Ε̟ιλογής Αναδόχου για την ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής Αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

2018 &  2018-2019, (έως 31-08-2019) µε

ριθµ. ∆ιακήρυξης 85793/7207/22-08-2017 και υ̟ό Α/Α Συστήµατος 

/09/2017 17:01:19 υ̟οβληθέν στο ΕΣΗ∆ΗΣ µήνυµα

∆ιευκρινήσεις για το Ευρω̟αϊκό Έγγραφο Προµήθειας:  

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των ̟ληρούντων τα κριτήρια ε̟ιλογής υ̟οψηφίων 

κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε δια̟ραγµάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµ̟ράξεις καινοτοµίας µόνον:  

ναι ή όχι στο εξής:  

«Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες

οψηφίων µε τον ακόλουθο τρό̟ο:  

αιτούνται ορισµένα ̟ιστο̟οιητικά ή άλλες µορφές α

να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονοµικός φορέας έχει τα α

Πρέ̟ει να α̟αντηθεί ως ναι για το συγκεκριµένο διαγωνισµό; και εάν ναι, τότε ̟οια 

δικαιολογητικά αναφέρουµε αυτά της ηλεκτρονικής ̟ροσφοράς στην 1η φαση;

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (σύµβασης) ̟ου καλείστε να υ̟οβάλλετε στο 

, ̟εριλαµβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ στη διακήρυξη, της ο̟οίας 

α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα και είναι αναρτηµένο στα συνηµµένα του 
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αναδόχου αναφορικά µε τον 

Ανοιχτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό Ε̟ιλογής Αναδόχου για την ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής Αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα 

µε δικαίωµα τρίµηνης 

και υ̟ό Α/Α Συστήµατος 

υ̟οβληθέν στο ΕΣΗ∆ΗΣ µήνυµα α̟ό ΚΑΣΣΑΡΟ 

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των ̟ληρούντων τα κριτήρια ε̟ιλογής υ̟οψηφίων  

κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε δια̟ραγµάτευση, διαδικασίες 

«Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να 

οιητικά ή άλλες µορφές α̟οδεικτικών 

να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονοµικός φορέας έχει τα α̟αιτούµενα έγγραφα»  

Πρέ̟ει να α̟αντηθεί ως ναι για το συγκεκριµένο διαγωνισµό; και εάν ναι, τότε ̟οια 

δικαιολογητικά αναφέρουµε αυτά της ηλεκτρονικής ̟ροσφοράς στην 1η φαση; 

̟ου καλείστε να υ̟οβάλλετε στο 

ΙΙ στη διακήρυξη, της ο̟οίας 

α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα και είναι αναρτηµένο στα συνηµµένα του ηλεκτρονικού 

ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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διαγωνισµού, σε µορφή αρχείου .pdf και .xml. Το .xml αρχείο δεν είναι αναγνώσιµο, το 

«κατεβάζετε» και το συµ̟ληρώνετε σύµφωνα µε τις οδηγίες (ΙΙ για τον υ̟οψήφιο οικονοµικό 

φορέα) , ό̟ως λε̟τοµερώς αναφέρεται στην ̟αρ. 2.4.3.1 της διακήρυξης.  

Τόσο στο .pdf, όσο και στο .xml αρχείο, δεν ̟εριλαµβάνεται Μέρος V, το ο̟οίο να καλείστε να 

συµ̟ληρώσετε.    

 

 

Ο Περιφερειάρχης Η̟είρου 

 

 

                       Αλέξανδρος Καχριµάνης 
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