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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2019 (ΑΡ. ΣΥΣΤ.: ΕΣΗΔΗΣ 81847)
Η Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από τον
τόπο διαμονής τους προς το Ευθύμειο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης,
συνολικού προϋπολογισμού 187.380,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται
από τρία (3) Τμήματα, και προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των
Τμημάτων. (CPV 60130000-8)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 1012-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά τους το ΤΕΥΔ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των χιλίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα
λεπτών (1.024,50€).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 180 ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16η

Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του Συστήματος, από την
αρμόδια επιτροπή.
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 02.075 και ΚΑΕ
0829.0001 με τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019-2020
του Φορέα.
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού
παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας
www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε Κορινθίας (τηλ. 2741360745, 2741360656) κατά τις εργάσιμες ημέρες
& ώρες.
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