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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆ιακηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί του ηµερήσιου κοµίστρου ανά δροµολόγιο, για την
ανάδειξη µειοδοτών για την υπηρεσία «Μεταφορά µαθητών ∆ήµου Λευκάδας για τη σχολική
περίοδο 2011-2012».
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 452.053,26 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών), στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ταχ. δ/νση Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη,
∆ιοικητήριο, 31100 Λευκάδα, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό,
ορίζεται η 10-10-2011 και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 09:00.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε
αντικείµενο δραστηριότητας την µεταφορά προσώπων, οι ενώσεις µεταφορέων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και οι συνεταιρισµοί µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων.
Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί
της προϋπολογισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για το σύνολο των
δροµολογίων της µελέτης ή για µέρος των δροµολογίων, που αφορά η προσφορά.
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης µέχρι 20% της αρχικής σύµβασης,
είτε για συµπληρωµατικές υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο, όταν προκύψουν νέες ανάγκες
µεταφοράς µαθητών, µε την αντίστοιχη επιβάρυνση των κοµίστρων, όπως αυτή υπολογίζεται, είτε
για παράταση ισχύος της σύµβασης.
Η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 29-08-2011. Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της
διακήρυξης στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης είναι η 02-09-2011.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τα δικαιολογητικά συµµετοχής
στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο Λευκάδας, καθηµερινά
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, αρµόδιοι υπάλληλοι Τριτσαρώλη Μαρία, Σούνδια Ασπασία,
τηλ. 2645360528, 2645360529, καθώς και να παραλαµβάνουν ατελώς τη διακήρυξη και τη µελέτη
του διαγωνισµού.
Επίσης, η διακήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισµού διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας www.lefkada.gov.gr
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