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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΘΩΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ και τη μίςθωςη
Επιβατηγών Δημόςιασ Χρήςησ – ΑΜΕΑ (ΛΕΤΚΟ ΣΑΞΙ), (Ν 4412/2016)
O πρόεδροσ του Ν.Π.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΦΡΟΝΣΙΔΑ & ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ» Διμου Θζρμθσ προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν υπθρεςία
μίςκωςθσ λεωφορείων για τθ μεταφορά των μελϊν ΚΑΠΗ Θζρμθσ και τθ μεταφορά ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ
τθσ δομισ ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», προχπολογιςμοφ 57.992,60 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α
24%.
Η υπθρεςία αφορά τθν ανάκεςθ ΜΙΘΩΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΤ
ΘΕΡΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ «ΕΚΔΡΟΜΕ, ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ
ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 2019», «ΘΑΛΑΑ 2019» ΚΑΙ «ΙΑΜΑΣΙΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 2019» και τη μεταφορά ατόμων με ειδικζσ
ανάγκεσ τησ δομήσ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» για την υλοποίηςη του προγράμματοσ «ΕΚΔΡΟΜΕ, ΕΠΙΚΕΨΕΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 2019» και τη μίςθωςη Επιβατηγών Δημόςιασ Χρήςησ – ΑΜΕΑ (ΛΕΤΚΟ
ΣΑΞΙ)., όπωσ αναλυτικά αναφζρεται και ςτθν από 07/01/2019, με αρικμό 1/2019 Μελζτθ του Νομικοφ
Προςϊπου.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο κτίριο του Ν.Π.Δ.Δ. Θζρμθσ, που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Πλατείασ Δθμαρχείου,
Σρίλοφοσ, Σ.Κ. 57500, τθλ.23923 30219 ςτισ 12/02/2019 ημζρα Σρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. (ώρα ζναρξησ
παραλαβήσ προςφορών) και μζχρι 10:30 π.μ. (ώρα λήξησ παράδοςησ προςφορών). Οι φάκελοι των
προςφορϊν υποβάλλονται είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ
επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. ε
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το
αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ανωτζρω. Η ανακζτουςα αρχι δεν
φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για
κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
Οι όροι διακιρυξθσ με αρ. πρωτ. 279/29-01-2019 (ΑΔΑΜ: 6ΔΒ3ΟΚ76-ΠΑ) εγκρίκθκαν με τθν υπ’ αρ. 8/2019
απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Διμου Θζρμθσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ, ςτθν οικονομικι υπθρεςία του Ν.Π.Δ.Δ. Διμου Θζρμθσ, ςτθ διεφκυνςθ Πλατεία Δθμαρχείου, Σρίλοφοσ
Ελλάδα, ΣΚ 57500 ςτα τθλζφωνα: +3023923-330219, e-mail: kkpf@thermi.gov.gr. Η διακιρυξθ και θ περίλθψθ
διακιρυξθσ κα διατίκενται και από το διαδίκτυο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Διμου Θζρμθσ, ςτθ
διεφκυνςθ: www.socialthermi.gov.gr (Ενθμζρωςθ – Διακθρφξεισ).
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