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∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΚΑΤΟΠΙΝ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. 

 

  Ο ∆ήµος Ρεθύµνης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί σε διαπραγµάτευση των 

δροµολογίων µεταφοράς των µαθητών που αναδείχθηκαν άγονα στο διαγωνισµό που 

πραγµατοποιήθηκε την 1/11/2011 κατόπιν  της υπ΄αρ. 19629/2011 διακήρυξης. 

   Καλεί τους ενδιαφερόµενους δηλ. α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά, β) ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και γ) συνεταιρισµοί που 

έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την µεταφορά προσώπων, µε λεωφορεία ∆.Χ., ή 

ταξί,  να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012», σε 

συνολικά 237 διαδροµές που δεν κατακυρώθηκαν στον ανοικτό διεθνή δηµόσιο µειοδοτικό 

διαγωνισµό, όπως αυτές  ορίζονται κατά περίπτωση στο παράρτηµα  Γ της µελέτης 19647/30-

8-2011 της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ρεθύµνης. Ήτοι: Όλα τα δροµολόγια της µελέτης 

πλην των υπ΄ αρ. 28, 27, 5, 6, 7, 8 ,17, 18, 49, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 253, 254, 

15, 16, 213, 214, 11, 12, 13, 14, 44, 47, 202, 125, 126, 127, 128, 248 και  249. 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισµός των διαδροµών ανέρχεται σε 680.194,90 € µε φ.π.α. 

 

  Προσφορές µπορούν να υποβάλλονται είτε για το σύνολο των ανωτέρω διαδροµών είτε για 

µέρος αυτών. Η οικονοµική προσφορά των ενδιαφεροµένων θα υποβληθεί µε το σύστηµα 

των έγγραφων σφραγισµένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες µονάδες επί τοις 

εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισµού έκαστου δροµολογίου όπως περιγράφεται  στη 

σχετική µελέτη. 

   

  Προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η 21
η
 ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 

11.00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 

∆ιαπραγµάτευσης, στον Αθάνατο Γωνιάς  και στο δηµοτικό κτίριο της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Νικηφόρου Φωκά ( πρώην δηµαρχείο Ν. Φωκά). 

  Η Γλώσσα σύνταξης των αιτήσεων συµµετοχής είναι η Ελληνική. 

  Κάθε ενδιαφερόµενος εφόσον η προσφορά του κριθεί συµφερότερη οφείλει να αποδείξει ότι 

πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22 

προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23 της διακήρυξης  στην Επιτροπή 

∆ιαπραγµάτευσης εντός σφραγισµένου φακέλου, επί ποινής αποκλεισµού.  

  Προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και της εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής, είναι η 23
η
 ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00, κατά την οποία 

θα ελεγχθεί η νοµιµότητά τους  σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης, 

στον Αθάνατο Γωνιάς  και στο δηµοτικό κτίριο της ∆ηµοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά 

(πρώην δηµαρχείο Ν. Φωκά). 

    Η εγγυητική επιστολή ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δροµολογίων του Παραρτήµατος Γ ή 

για το µέρος των δροµολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 

της διακήρυξης. 



      Πληροφορίες για το διαγωνισµό όπως και έντυπο οικονοµικής προσφοράς παρέχονται 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τον ∆ήµο Ρεθύµνης και από τους υπαλλήλους κ.κ.. 

Μακρυλάκη Καλλιόπη και  Σπανουδάκη Αριστείδη (τηλ. 2831341903/2831341900 email: 

makrilaki@rethymno.gr),    ΄Ταχ. ∆/νση Αθάνατος Γωνιάς -74100 Ρέθυµνο 

  Η παροχή υπηρεσίας της µεταφοράς των µαθητών χρηµατοδοτείται από του Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). 

 

 

 

 

   

     

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


