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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ.   Δ/νση  : Πλατεία Δημαρχείου
                     : 601 00 Κατερίνη
Πληρ.:– Γ. Μέγας
Τηλέφωνο:  2351.350.497

             Κατερίνη 13-08-2012

Αριθμ. Πρωτ: 63120.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : " «
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 »"

                                ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 53/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διακηρύττει τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης, από τον τόπο διαμονής τους στην
έδρα του σχολείου τους και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2012-2013  με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. τροπ. μελέτη 53/2012.

Προϋπολογισμός εργασίας : 273.094,74€ (ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.13% και του δικαιώματος προαίρεσης 20%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-09-2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα λήξης προσφορών

10.00΄, στα Γραφεία του Δήμου Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου 2, 1ος όροφος). Κατά την

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι προσφορές κατατίθενται από 8:30 π.μ. μέχρι
10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

1. α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για
οποιοδήποτε λόγο : θα επαναληφθεί μετά από 2 εβδομάδες ίδια ημέρα και ώρα
λήξης 10.00 π.μ. στο ίδιο μέρος και με τους ίδιους όρους

2. β)  Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός (αναβληθεί) την

προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει

/ αποφασίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή (η Οικονομική Επιτροπή για τον

τρόπο συνέχισης της διαδικασίας).

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά

προσώπων.

 Ενώσεις μεταφορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά.

 Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εννέα (9) μήνες

από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο και θα πρέπει

να αναγράφεται στην αίτηση υποβολής της προσφοράς του συμμετέχοντος στον

διαγωνισμό.
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

5. α) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν  χρόνο
ισχύος κατ’ ελάχιστον το χρόνο ισχύος της προσφοράς προσαυξημένο κατά
τριάντα (30) ημέρες ( δηλαδή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει

τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ).

 β) Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους,
κατά τους όρους του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των
δρομολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της αναλυτικής
διακήρυξης. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Κατερίνης και σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού μεταφορέων πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των μελών τους.
Αν η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η
προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
6. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους
και τα τεύχη δημοπράτησης  του διαγωνισμού (με την αναλυτική διακήρυξη), διατίθενται
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου,
πληροφορίες κ. Ηλίας Μαυρομάτης, τηλ. 2351.350.455 διατίθενται και χορηγούνται μετά
από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου , η οποία θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του,
Δ/νση και τηλέφωνα επικοινωνίας (τηλ. ,Fax κλπ). Οι αιτήσεις πρέπει να
υποβάλλονται το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε  20,00€. Για
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ιδιώτες μπορούν να
απευθύνονται στα τηλ. 2351.350.455 / 536 / 497 , όλες τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00
π.μ. έως 13.00 μ.μ

Γλώσσα: Ελληνική.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 10-08-2012

Η  Διακήρυξη  θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα http//www.katerini.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
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