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∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 

ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 18/2007 

Κωδικός CPV 60130000  (Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών) 

 

Ο ∆ήµος Ρεθύµνης προκηρύσσει ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό  µε σφραγισµένες 

προσφορές για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2012-2013», σύµφωνα µε τον πίνακα δροµολογίων του τεύχους δηµοπράτησης, 

προϋπολογισθείσης αξίας  708.883,44 €  συµπεριλαµβανοµένου φ.π.α. 13%. 

  ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό   έχουν  α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

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

συνεταιρισµοί, µε αντικείµενο δραστηριότητας την µεταφορά προσώπων. 

  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 3
η
 Ιουλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη 

κατάθεσης προσφορών) , στον Αθάνατο Γωνιάς  και στο δηµοτικό κτίριο της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Νικηφόρου Φωκά.(πρώην δηµαρχείο Ν.Φωκά), κατά την οποία θα ανοιχτούν οι 

προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισµού. 

  Η Γλώσσα σύνταξης των αιτήσεων συµµετοχής είναι η Ελληνική. 

    Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 22 

του π.δ. 60/2007 και υπό τις προϋποθέσεις αυτού και του π.δ. 28/1980. 

  Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί µε το σύστηµα των έγγραφων 

σφραγισµένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, άνευ 

ορίου, επί του προϋπολογισµού έκαστου δροµολογίου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, 

στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόµενος να προσφέρει, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 

28/1980. 

  Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, 

σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 1β του π.δ. 60/2007. 

  Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθεται από τους διαγωνιζόµενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συµµετοχής, που 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. 

  Η παροχή υπηρεσίας της µεταφοράς των µαθητών χρηµατοδοτείται από του Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). 

  H  ηλεκτρονική δ/νση στην οποία  διατίθενται η  σχετική µελέτη,  αναλυτική διακήρυξη, 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και λοιπά τεύχη του διαγωνισµού, είναι η κάτωθι: 

http://www.rethymno.gr/information-services/competitions/diak-22-5-12.html 

  Γενική ηλεκτρονική διεύθυνση δήµου: www.rethymno.gr  

  Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τον 

∆ήµο Ρεθύµνης και από τους υπαλλήλους α) κ. Μακρυλάκη Καλλιόπη (τηλ. 2831341905 

email: makrilaki@rethymno.gr  και β) Σπανουδάκη Αριστείδη (τηλ. 2831040014 email: 

spanoudakis@rethymno.gr   Ταχ. ∆/νση Αθάνατος Γωνιάς -74100 Ρέθυµνο. 

    Για την παραλαβή αντιγράφων και τευχών δηµοπράτησης απαιτείται η κατάθεση 10 € στην 

ταµειακή υπηρεσία του δήµου και η προσκόµιση του διπλοτύπου στους ανωτέρω  

αναγραφόµενους υπαλλήλους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην 

Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε. 

 

ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: Β49ΣΩ1Ψ-ΓΔΤ


