
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Η̟είρου,

µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητάς της και συγκεκριµένα την εκτέλεση τ

δροµολογίου του συνηµµένου ̟ίνακα. 

̟ροϋ̟ολογισµό του οικονοµικού έτους 201

̟ιστώσεις.  

 

Τονίζουµε ότι η ανάθεση θα γίνει µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, εκτός και αν 

̟ροκύψει ανάδοχος α̟ό την 

̟ου θα εκκινήσει µέσα στο 2018, για όλα  τα άγονα δροµολόγια του ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού και των νέων αναγκών ̟ου έχουν ̟ροκύψει, ο̟ότε οι συµβάσεις αυτές  

λύονται αυτόµατα και ̟ριν την ηµεροµηνία αυτή.

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι 

ά̟οψη ̟ροσφορά, βάσει  τιµής 

 

Παρακαλούµε να µας α̟οστείλετε σχετική

το συνηµµένο υ̟όδειγµα,

λαµβάνοντας υ̟όψη, ότι η τιµή της ̟ροσφοράς σας, δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 

µέγιστο ηµερήσιο κόστος δροµολογίου

 

Προς α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού α̟ό διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των ̟αρ.

̟αρακαλούµε, µαζί µε την ̟ροσφορά σας, να µας α̟οστείλετε τα ̟αρακάτω 

δικαιολογητικά, τα ο̟οία να είναι 
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Η Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Η̟είρου, ενδιαφέρεται να αναθέσει 

χωρικής αρµοδιότητάς της και συγκεκριµένα την εκτέλεση τ

του συνηµµένου ̟ίνακα. Για την κάλυψη της δα̟άνης, στον 

̟ροϋ̟ολογισµό του οικονοµικού έτους 2018, υ̟άρχουν ε̟αρκείς εγγεγραµµένες 

Τονίζουµε ότι η ανάθεση θα γίνει µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, εκτός και αν 

̟ροκύψει ανάδοχος α̟ό την συνολική ηλεκτρονική διαδικασία δια̟ραγµάτευσης 

̟ου θα εκκινήσει µέσα στο 2018, για όλα  τα άγονα δροµολόγια του ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού και των νέων αναγκών ̟ου έχουν ̟ροκύψει, ο̟ότε οι συµβάσεις αυτές  

λύονται αυτόµατα και ̟ριν την ηµεροµηνία αυτή. 

τήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 

ά̟οψη ̟ροσφορά, βάσει  τιµής  

Παρακαλούµε να µας α̟οστείλετε σχετική οικονοµική  ̟ροσφορά, συνταγµένη κατά 

το συνηµµένο υ̟όδειγµα, για την ανωτέρω υ̟ηρεσία µεταφοράς µαθητών, 

υ̟όψη, ότι η τιµή της ̟ροσφοράς σας, δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 

µέγιστο ηµερήσιο κόστος δροµολογίου/-ων. 

Προς α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού α̟ό διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

αλούµε, µαζί µε την ̟ροσφορά σας, να µας α̟οστείλετε τα ̟αρακάτω 

, τα ο̟οία να είναι σε ισχύ κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφορά σας

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

       Ιωάννινα, 18 Ιανουαρίου
      Αρ. Πρωτ.: 6502/508 
 
      ΠΡΟΣ: 1. ΚΙΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ

                     Τηλ.: 6974973059

                     2. Κάθε ενδιαφερόμενο

                     (ανάρτηση στη σελίδα της Περιφέρειας)

 

 

 

                    

  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ενδιαφέρεται να αναθέσει υ̟ηρεσίες 

χωρικής αρµοδιότητάς της και συγκεκριµένα την εκτέλεση του  

Για την κάλυψη της δα̟άνης, στον 

, υ̟άρχουν ε̟αρκείς εγγεγραµµένες 

Τονίζουµε ότι η ανάθεση θα γίνει µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, εκτός και αν 

συνολική ηλεκτρονική διαδικασία δια̟ραγµάτευσης 

̟ου θα εκκινήσει µέσα στο 2018, για όλα  τα άγονα δροµολόγια του ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού και των νέων αναγκών ̟ου έχουν ̟ροκύψει, ο̟ότε οι συµβάσεις αυτές  

η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 

συνταγµένη κατά 

υ̟ηρεσία µεταφοράς µαθητών, 

υ̟όψη, ότι η τιµή της ̟ροσφοράς σας, δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 

Προς α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού α̟ό διαδικασίες σύναψης 

1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

αλούµε, µαζί µε την ̟ροσφορά σας, να µας α̟οστείλετε τα ̟αρακάτω 

κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφορά σας: 

Ιανουαρίου 2018 
 

ΚΙΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ 
6974973059 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

(ανάρτηση στη σελίδα της Περιφέρειας) 
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1.Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου (και οδηγών εφόσον δηλωθεί (υ̟εύθυνη δήλωση) 

ότι θα χρησιµο̟οιηθούν)  

2. Φορολογική ενηµερότητα 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ - ΙΚΑ,  ΕΦΚΑ – ΟΑΕΕ) κύρια και ε̟ικουρική 

ασφάλιση κ για το σύνολο των εργαζοµένων στην ε̟ιχείρηση (άρθρο 80 ̟αρ.2 του 

Ν.4412/2016). 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των ∆.Χ. ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κλ̟) ̟ου θα 

χρησιµο̟οιηθούν για την εκτέλεση του δροµολογίου.  

2. Φωτοαντίγραφα ̟ρόσφατων φύλλων τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., α̟ό τα ο̟οία να 

̟ροκύ̟τει ότι τα διατιθέµενα  ∆.Χ. ε̟ιβατικά (ΤΑΞΙ κλ̟) διασφαλίζουν την ασφαλή 

µεταφορά των µαθητών (α̟αιτείται ε̟ικύρωση α̟ό δικηγόρο, εάν το ΚΤΕΟ είναι 

ιδιωτικό) 

3. Φωτοαντίγραφα  ασφαλιστηρίων συµβολαίων (α̟αιτείται ε̟ικύρωση α̟ό 

δικηγόρο) 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας  ή αδειών  οδήγησης (και οδηγών εφόσον έχει δηλωθεί ότι 

θα χρησιµο̟οιηθούν). 

5. Φωτοαντίγραφο ειδικής κάρτας (Ε.∆.Χ. ή Π.Ε.Ι.) και για τους οδηγούς  σε 

̟ερί̟τωση ̟ου έχουν δηλώσει ότι α̟ασχολούν. 

6. Στην ̟ερί̟τωση το ∆.Χ. ε̟ιβατικό (ΤΑΞΙ κλ̟) δεν είναι ιδιόκτητο,  ̟ροσκοµίζεται 

το σχετικό συµφωνητικό µίσθωσης – ̟αραχώρησης, κατατεθειµένου στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ, σύµφωνα µε το ο̟οίο ο ιδιοκτήτης του ∆.Χ. ε̟ιβατικού (ΤΑΞΙ κλ̟), 

̟αραχωρεί το όχηµα του στον υ̟οψήφιο ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών για 

όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την ̟λήρη εκτέλεση αυτής. 

 

Η υ̟οβολή της ̟ροσφοράς σας θα ̟ρέ̟ει να γίνει το αργότερο µε την 23η 

Ιανουαρίου 2017, σε σφραγισµένο φάκελο, ̟ου θα κατατεθεί στην υ̟ηρεσία 

̟ρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής (γραφείο 239). 

 

Εάν τα ανωτέρω  δικαιολογητικά έχουν ήδη ̟ροσκοµιστεί για τη συµµετοχή σας σε 

άλλη διαδικασία ανάθεσης υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών και είναι σε ισχύ κατά 

την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς σας, δε χρειάζεται να ̟ροσκοµιστούν εκ νέου, αρκεί να 

δηλώσετε (µε υ̟εύθυνη δήλωση)  τη διαδικασία στην ο̟οία τα καταθέσατε. 

 

Σας ενηµερώνουµε, ότι ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης, εφόσον ̟ληρούνται οι 

̟ροϋ̟οθέσεις για την υ̟ογραφή της, α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση εγγυητικής 

ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης  των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας 

αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% της συµβατικής αξίας, ̟λέον ̟ροαίρεση, εκτός Φ.Π.Α.. 

 

Συνηµµένα 

- Πίνακας δροµολογίου      Ο Περιφερειάρχης Η̟είρου 
- Υ̟όδειγµα Οικονοµικής 

Προσφοράς            Αλέξανδρος Καχριµάνης   
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 ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΜΕΓΙΣΤΟ  ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€) 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α 24% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 



 

 

  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΑΡΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 30-06-2017  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΜΕ ΦΠΑ 
 

         (τόπος, ηµεροµηνία) 

       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 


