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Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, µετά από την 
υπ΄αριθµ. 1683/4-8-2015 απόφαση της Oικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ    
    

Ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας µε 
διαπραγµάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄αριθµ. 4/2015 ∆ιακήρυξης 
Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού σε ευρώ µε κριτήριο µε κριτήριο µε κριτήριο µε κριτήριο 
κατακύρωσης  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, κατά συνέπεια της χαµηλότερης τιµής ανά κατακύρωσης  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, κατά συνέπεια της χαµηλότερης τιµής ανά κατακύρωσης  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, κατά συνέπεια της χαµηλότερης τιµής ανά κατακύρωσης  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, κατά συνέπεια της χαµηλότερης τιµής ανά 
δροµολόγιο,δροµολόγιο,δροµολόγιο,δροµολόγιο, για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 και για για για για 
πενήντα τρία (53) δροµολόγιαπενήντα τρία (53) δροµολόγιαπενήντα τρία (53) δροµολόγιαπενήντα τρία (53) δροµολόγια, συνολικού προϋπολογισµού 1.182.159,001.182.159,001.182.159,001.182.159,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
που αναλύεται ως εξής: προϋπολογισµός που αναλύεται ως εξής: προϋπολογισµός που αναλύεται ως εξής: προϋπολογισµός που αναλύεται ως εξής: προϋπολογισµός 985.985.985.985.132,50132,50132,50132,50    € € € € και  δικαίωµα προαίρεσης 20%  και  δικαίωµα προαίρεσης 20%  και  δικαίωµα προαίρεσης 20%  και  δικαίωµα προαίρεσης 20%  
197.026,50197.026,50197.026,50197.026,50    € € € € όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της οικ.157149/05-08-2015 
πρόσκλησης.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθµ.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθµ.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθµ.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθµ. 88101/05 88101/05 88101/05 88101/05----05050505----2015 διακήρυξη του 2015 διακήρυξη του 2015 διακήρυξη του 2015 διακήρυξη του 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού µειοδοτικηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού µειοδοτικηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού µειοδοτικηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τη ού διαγωνισµού για τη ού διαγωνισµού για τη ού διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών µεταφορά µαθητών µεταφορά µαθητών µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής, για το σχολικό έτος 2015Αττικής, για το σχολικό έτος 2015Αττικής, για το σχολικό έτος 2015Αττικής, για το σχολικό έτος 2015----2016 (∆ιακήρυξη 4/2015).2016 (∆ιακήρυξη 4/2015).2016 (∆ιακήρυξη 4/2015).2016 (∆ιακήρυξη 4/2015).    
Η διαδικασία διαπραγµάτευσης θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήµατος, µε σύντµηση προθεσµιών, ύστερα από 
προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
παρούσας στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικούς  φακέλους (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά  & 
Οικονοµική Προσφορά) όπως αναλυτικά περιγράφονται  στην ∆ιακήρυξη 4/2015 της 
Περιφέρειας Αττικής –Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής και σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 118/07.  
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17171717    ----00008888    –––– 2015 και ώρα 08:00 2015 και ώρα 08:00 2015 και ώρα 08:00 2015 και ώρα 08:00    
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AAAAριθµ. πρωτ.: τ.τ. ριθµ. πρωτ.: τ.τ. ριθµ. πρωτ.: τ.τ. ριθµ. πρωτ.: τ.τ. οικ.157149οικ.157149οικ.157149οικ.157149    
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Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβοΚαταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβοΚαταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβοΚαταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: λής προσφορών: λής προσφορών: λής προσφορών: 24242424    ---- 08 08 08 08    ---- 2015 και ώρα  2015 και ώρα  2015 και ώρα  2015 και ώρα 15151515 : : : :00.00.00.00.    
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  
       Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του  
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 -
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίες του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
     Η παρούσα θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  
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