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Ο ∆ήµος Λευκάδας ανακοινώνει ότι κατόπιν της αριθµ. 289/11-11-2011
απόφασης

της

Οικονοµικής

Επιτροπής,

προβαίνει

στην

διαδικασία

της

διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση νέας προκήρυξης, βάσει του άρθρου 25 του Π∆.
60/2007, για την επιλογή αναδόχων για τη µεταφορά µαθητών ∆ήµου Λευκάδας για
τη σχολική περίοδο 2011-2012, επειδή ο ανοικτός διαγωνισµός που διεξήχθη στις 1010-2011 απέβη άγονος για το σύνολο των δροµολογίων.
Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα διεξαχθεί στις 25 Νοεµβρίου, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του ∆ήµου Λευκάδας, ταχ. δ/νση:
Α.Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τους ουσιώδεις όρους της αριθµ. πρωτ.
26294/29-08-2011 διακήρυξης και της αριθµ. 43/2011 µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας,
µε το σύστηµα των έγγραφων σφραγισµένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε
ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισµού έκαστου
δροµολογίου.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Λευκάδας.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των σφραγισµένων προσφορών
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε τους όρους που προβλέπει η διακήρυξη του
διαγωνισµού, ορίζεται η 25η Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.µ..

∆ικαίωµα συµµετοχής στην διαπραγµάτευση έχουν:
α.

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά

β.

Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ.

Συνεταιρισµοί

µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων

Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθεται από τους
διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του Π.∆. 28/1980, εγγύηση
συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δροµολογίων που αφορά η
προσφορά, και ισχύ τουλάχιστον 10 µηνών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του
διαγωνισµού (αριθµ. πρωτ. 26294/29-08-2011 διακήρυξη και αριθµ. 43/2011 µελέτη)
από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, Α.Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, τηλ. 2645360528, 2645360529, κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον Κ.Α. 70/6413 του προϋπολογισµού του
∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2011.
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