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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα 

και αντίστροφα, για τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21 (CPV 60130000-8 

Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στα 20.448.915,20 Ευρώ άνευ ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ενώ ο διαγωνισμός θα 

διενεργηθεί επί της βάσης του προϋπολογισμού άνευ προαίρεσης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α ηλ. Διαγωνισμού 67001). 

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 

30 Νοεμβρίου 2018. 

Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 10 
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Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και 

ώρα 09:30. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (το υψηλότερο ποσοστό % έκπτωσης επί του 

προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά). 

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι οικονομικοί φορείς εκτελούν νομίμως 

οδικό μεταφορικό έργο επιβατών και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής 

που προβλέπονται από το Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την αναλυτική διακήρυξη. Η 

γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Το μεταφορικό έργο διακρίνεται στα εξής τμήματα: 

1) Ομάδα δρομολογίων με λεωφορεία αποκλειστικά προς σχολεία εντός της αστικής 

περιοχής Δήμου Λαρισαίων, 2) Ομάδα δρομολογίων με λεωφορεία προς τις σχολικές 

μονάδες που ανήκουν στους Δήμους Ελασσόνας και Τυρνάβου, 3) Ομάδα δρομολογίων 

με λεωφορεία προς τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στους Δήμους Αγιάς, Κιλελέρ, 

Τεμπών, Φαρσάλων και για τμήμα των οποίων διενεργείται στο Δήμο Λαρισαίων, 4) 

Ομάδα δρομολογίων με λεωφορεία από το Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων 

Κουτσόχερου Λάρισας προς και από σχολικές μονάδες της Λάρισας και 5) Δρομολόγια με 

ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) και δρομολόγια με λεωφορεία-μικρά λεωφορεία με προορισμούς διάφορες 

σχολικές μονάδες, ΣΜΕΑ, ΕΠΑΛ και το Μουσικό σχολείο Λάρισας. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά τμηματικά ή και στο σύνολο με 

καταβολή της αναλογούσης εγγύησης συμμετοχής η οποία ανέρχεται στο 1% επί της 

αντίστοιχης συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνευ ΦΠΑ. 

Για κάθε μια από τις τέσσερις πρώτες ομάδες, η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολό 

των περιλαμβανόμενων δρομολογίων, ενώ για την πέμπτη κατηγορία η προσφορά 

μπορεί να υποβληθεί για όποια και όσα δρομολόγια-τμήματα. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες από την επομένη 

της διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι μέχρι 13/10/2019). Δεν γίνονται δεκτές 

εναλλακτικές προσφορές. 

Η γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας 

Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ 0821. 

Η περίληψη εστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28.11.2018. 
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Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω: (α) της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

www.promitheus.gov.gr και (β) της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής: 

www.thessaly.gov.gr στη διαδρομή: (σύνδεσμος «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ 

Διακηρύξεις»). 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), τηλ: 2132141216, fax: 2132141229, aepp@aepp-procurement.gr,  

http://www.aepp-procurement.gr. 

Στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.:2413506201 & 206, fax: 

2413506175, αρμόδιο πρόσωπο κος Βασ. Παπουλιάκος στο τμήμα Προμηθειών (γραφείο 

201), διεύθυνση Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου (Διοικητήριο Περιφέρειας 

Θεσσαλίας), ΤΚ 41110, Λάρισα. 

 

 

 

Λάρισα,  27/11/2018 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΥ5Ι7ΛΡ-0Δ9


		+30 2413 506 201
	2018-11-30T09:33:08+0200
	Larissa GR
	VASILEIOS PAPOULIAKOS
	Ακριβές ψηφιακό αντίγραφο


		2018-11-30T10:09:25+0200
	Athens




