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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµµετοχής σε διαπραγµάτευση για την
ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας µεταφοράς << Μαθητών AMEA-Β/θµιας για
τη διαδροµή ΚΕΦΑΛΌΣ- ΚΩΣ >> σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα.
Κατόπιν :
1. Το ν.4415/2016, άρθρο 63 περιπτ.2α ( ΦΕΚ 159 / Τεύχος Α’ , 06-09-16)
2. Το γεγονός ότι η διαδικασία διενέργειας του Ηλεκτρονικού Dιεθνούς Dιαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου της Μεταφοράς Μαθητών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (
Νοµού Dωδ/σου ) δεν έχει ολοκληρωθεί .
3. Προέκυψαν νέες ανάγκες µετά την προκήρυξη του Dιεθνούς Dιαγωνισµού οι οποίες δύνανται
να ανατεθούν µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης , χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν.4412/2016, τηρουµένων των προϋποθέσεων διαφάνειας ,
οικονοµικότητας και ανταγωνισµού .
4. Την υπ΄αριθµ. 24001/14-6-2013 ΚΥ Απόφαση των Υπουργών Οικ. Εσωτ. – Ανάπτυξης ,
Αντ/τας , Υποδοµών , Μεταφορών και Dικτύων – Παιδείας και Θρησκευµάτων , Πολιτισµού
και Αθλητισµού ( Παράρτηµα ) Μαθηµατικοί τύποι υπολογισµού κόστους δροµολογίων
µεταφοράς µαθητών .
Παρακαλούνται : Όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών της
ανωτέρω διαδροµής σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα σχολικής περιόδου Σεπτεµβρίου 2018
έως Ιουνίου 2019 , να προσέλθουν στο Dιοικητήριο ΠΕ Ρόδου Πέµπτη 23 Αυγούστου 2018 και ώρα
09:00 για να λάβουν µέρος στην από το νόµο προβλεπόµενη διαδικασία διαπραγµάτευσης. Όλοι οι
ενδιαφερόµενοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής παρακαλούνται όπως προσκοµίσουν µαζί µε την
Οικονοµική προσφορά τους α) άδεια οδικού µεταφορέα του οχήµατος που θα χρησιµοποιηθεί
σύµφωνα µε το Π.D 346/01 β) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος που θα
χρησιµοποιηθεί για το δροµολόγιο , αντίγραφα των δελτίων τεχνικού ελέγχου του οχήµατος από
Dηµόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ ή δελτίου καταλληλότητας από την D/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Π.Ν.Αι , αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου τους γ) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
της επιχ/σης.
Κατά προτεραιότητα θα προτιµηθούν λεωφορεία προδιαγραφών ΑΜΕΑ, λόγω της ιδιαιτερότητας
των µαθητών ΑΜΕΑ.
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