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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών για τις ανάγκες
του Μαθητικού Φεστιβάλ Θάλασσας του Δήμου Ν. Προποντίδας 2017.
Τεχνική περιγραφή για υπηρεσία μεταφοράς μαθητών για το Μαθητικού φεστιβάλ Δήμου Ν.
Προποντίδας 2017.
Το Μαθητικό Φεστιβάλ Δήμου Ν. Προποντίδας 2017 θα διεξαχθεί από τις 6-10 Ιουνίου 2017 για
πέντε συνεχόμενες ημέρες στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών και κατά τις ώρες 20:0024:00. Θα συμμετάσχουν 18 σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Προποντίδας και 6 ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ -ΜΕΑ του Δήμου και συνολικά περίπου 800 μαθητές. Επίσης, θα βραβευτούν οι
διακριθέντες μαθητές σε διάφορους δημόσιους μαθητικούς διαγωνισμούς.
Γι΄ αυτό χρειάζεται η ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών για τις 5 ημέρες του
Μαθητικού φεστιβάλ καθημερινά, με εκκίνηση από τα σχολεία προέλευσης και άφιξη το Ανοιχτό
Αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών μετ' επιστροφής.
Τεχνική περιγραφή για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών για το Μαθητικού φεστιβάλ Δήμου Ν.
Προποντίδας.
5ήμερο εκδηλώσεων από 6 έως και 10 Ιουνίου 2017 καθημερινά από από τα σχολεία
προέλευσης και άφιξη το Ανοιχτό Αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών μετ' επιστροφής κάθε απόγευμα
από τις 17:00-24:00.
Τα δρομολόγια έχουν ως εξής:
Τρίτη 6/6/2017
1) Ν. Τρίγλια- Διονυσίου παραλία - Ν. Μουδανιά= 1 δρομολόγιο, 1 λεωφορείο
2.
Λάκκωμα- Ν. Μουδανιά =1 δρομολόγιο, 1 λεωφορείο
Τετάρτη 7-6-2017
1) Ν. Καλλικράτεια-Ν. Μουδανιά= 2 δρομολόγια, 2 λεωφορεία
Πέμπτη 8-6-2017
1) Ν. Τρίγλια-Πλάγια-Φλογητά-Ν. Μουδανιά=1 δρομολόγιο, 1 λεωφορείο
2) Ν. Καλλικράτεια-Ν. Μουδανιά= 2 δρομολόγια, 2 λεωφορεία
Παρασκευή 9-6-2017
1) Πορταριά-Ν. Μουδανιά=1 δρομολόγιο, 1 λεωφορείο
2) Ν. Τρίγλια-Ν. Μουδανιά= 1 δρομολόγιο, 1 λεωφορείο
Σάββατο 10-6-2017
Ν. Καλλικράτεια-Ν. Μουδανιά= 1 δρομολόγιο, 1 λεωφορείο
Σήμαντρα-Ν. Μουδανιά = 3 δρομολόγια, 3 λεωφορεία
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 13 δρομολογίων = 1500 €
ΦΠΑ 24% =
= 360 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
= 1860 € με ΦΠΑ
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 293 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί
της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου

ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 293

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες και τα
παρακάτω δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την 19/05/2017.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) φυσικά πρόσωπα, αβ) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
αγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν το δικαιολογητικό δεν εκδοθεί μέχρι την καταλητική
ημερομηνία να προσκομισθεί η αίτηση έκδοσης του πιονικού μητρώου προς την αρμόδια
δικαστική αρχή και εφόσον εκδοθεί να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ)(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Μεταγενέστερες προσφορές ή προσφορές με ελλειπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
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