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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 169344(1932)/20-03-2019 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (στο εξής: 

η Αναθέτουσα Αρχή) κατόπιν της με αριθμό 627/2019 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή Διαγωνισµό, για την ανάθεση 

υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς για τα σχολικά έτη 

2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 µε δικαίωµα πεντάμηνης παράτασης, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ. 169344(1392)/20-03-

2019 διακήρυξης. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.664.508,44 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ή 10.743.990,47 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%. Στον παραπάνω προϋπολογισμό 

συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης για την τροποποίηση των δρομολογίων 

και την παράταση των συμβάσεων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL523,   CPV: 60130000-8 

Το έργο χρηµατοδοτείται από τους Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α. µέσω των 

οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα 

Κιλκίς, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό [άρθρο 9 της υπ’ αριθµ. 50025/26-09-2018 (Β’ 

4217) Κ.Υ.Α.]. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή µέχρι και τις 22 

Απριλίου 2019 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 µ.µ. στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη διακήρυξη και την κείμενη 

νομοθεσία. Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µετά τη συγκεκριµένη ώρα 

και ηµέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσµες. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

θα γίνει στις 30 Απριλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά 

τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. 

Το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης βρίσκεται αναρτηµένο στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. 

www.pkm.gov.gr./Π.Ε. Κιλκίς (πληροφορίες τηλ. 2341350157 - 2341350172) 

 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 
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