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Η Περιφέρεια Αττική̋, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολική̋ 
Αττική̋, Τμήμα Προμηθειών προκηρύσσει 4ο Επιμέρου̋ Διαγωνισμό για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφορά̋ μαθητών Πρωτοβάθμια̋ και Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋ τη̋ 
Περιφέρεια̋ Αττική̋, για το σχολικό έτο̋ 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωση̋ τη 
χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο στο πλαίσιο τη̋  Εφαρμογή̋ Δυναμικού Συστήματο̋ 
Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, συνολικού προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεση̋ έω̋ 20% και τη̋ 
αναπροσαρμογή̋ του τιμήματο̋ λόγω αλλαγή̋ τη̋ τιμή̋ καυσίμου έω̋ 10%, 
564.812,50€    πλέον ΦΠΑ - CPV: 60130000-8», όπω̋ αναλυτικά περιγράφεται στη Διακήρυξη 
7/2018 τη̋ Π.Ε. Ανατολ. Αττική̋. 
Ο χρόνο̋ ισχύο̋ των ενδεικτικών προσφορών είναι ω̋ την καταληκτική ημερομηνία ισχύο̋ 
του ΔΣΑ. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. 
Ο χρόνο̋ ισχύο̋ των οικονομικών προσφορών θα είναι τουλάχιστον τριακόσιε̋ ημέρε̋ (300) 
από την επόμενη τη̋ διενέργεια̋ του επιμέρου̋ διαγωνισμού. 
Η υποβολή των ενδεικτικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του 
Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ 
πύλη̋ www.promitheus.gov.gr, αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού 61150, μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονική̋ αποστολή̋ τη̋ Διακήρυξη̋ στην 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 27 (παρ. 2) και άρθρο 32 του Π.Δ.60/2007, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 12/07/2018 και ώρα 
12:00.  
Ο χρόνο̋ υποβολή̋ των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματο̋ βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίε̋ χρονοσήμανση̋, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 τη̋ υπ’ αριθμ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργική̋ Απόφαση̋ με 
θέμα «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Η μη έγκαιρη υποβολή τη̋ ενδεικτική̋ προσφορά̋ κατά την διαδικασία του επιμέρου̋ 
διαγωνισμού δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το ΔΣΑ, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα 
την μη αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών. Οι εν λόγω ενδεικτικέ̋ προσφορέ̋ 
αντιμετωπίζονται σαν ενδεικτικέ̋ προσφορέ̋ για όλου̋ του̋ επόμενου̋ επιμέρου̋ 
διαγωνισμού̋, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργία̋ του ΔΣΑ. 
Μετά την ολοκλήρωση τη̋ αξιολόγηση̋ όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα 
υποβληθούν εμπρόθεσμα, θα κληθούν οι μεταφορεί̋ που θα γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώ̋ 
επίση̋ και οι ήδη συμμετέχοντε̋ στο ΔΣΑ, να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντό̋ 
προθεσμία̋ επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησή̋ του̋ μέσω του συστήματο̋ (αρ. 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 61149) 
Η Διακήρυξη 7/2018 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση 
http://www.patt.gov.gr 
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Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ για του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ θα δίδονται από το Τμήμα 
Προμηθειών τη̋ Δ/νση̋ Οικονομικών Π.Ε. Ανατολική̋ Αττική̋, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνο̋, Τ.Κ. 
15351, Παλλήνη, 1ο̋ όροφο̋,  e-mail: promanat@patt.gov.gr.  
 
 
 
 

 
     
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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