Σημειώνουμε ότι για να συμμετάσχετε στην απευθείας ανάθεση δεν
απαιτείται να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που αναφέρει η
διακήρυξη (για παράδειγμα, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης
συμμετοχής).
Θα προσκομίσετε μόνο όσα δικαιολογητικά αναφέρονται στην
παρακάτω πρόσκληση. Τη διακήρυξη τη συμπεριλαμβάνουμε, επειδή
τα παραρτήματά της (πλην του παραρτήματος Α), ισχύουν και για την
απευθείας ανάθεση.
Μετά την τυχόν κατακύρωση κάποιων ομάδων (δρομολογίων) σε σας,
θα ζητηθούν κάποια από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη
δικαιολογητικά, εκτός αν αυτά τα έχετε προσκομίσει ήδη και είναι σε
ισχύ, από την τυχόν συμμετοχή σας στη διαδικασία του τακτικού
διαγωνισμού.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. αριθ. 422/2012
Στις 7 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., στο Κεντρικό Κατάστημα
του Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή,
απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, των τμημάτων (δρομολογίων) της εργασίας:
«Μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου
Πειραιά για το σχολικό έτος 2012-2013», συνολικού προϋπολογισμού (μαζί με το
δικαίωμα προαίρεσης) 657.314,28 € πλέον Φ.Π.Α., ως προς τα δρομολόγια για τα οποία
δεν αναδείχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία του τακτικού διαγωνισμού, δηλαδή θα ανατεθούν
τα δρομολόγια με α/α μελέτης 1,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17, προϋπολογισμού (μαζί με το
δικαίωμα προαίρεσης) 313.625,59 πλέον ΦΠΑ, με δυνατότητα συμμετοχής για ένα ή
περισσότερα δρομολόγια.
Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, ενώσεις μεταφορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, με
αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Θα προσκομιστούν νομιμοποιητικά έγγραφα
(εξουσιοδότηση, ταυτότητα, καταστατικό κ.λπ. κατά περίπτωση) και πιστοποιητικό
Επιμελητηρίου, εκτός αν αυτά έχουν ήδη προσκομισθεί από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία
του τακτικού διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τηλ
2104140360) και στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5).
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και
από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.piraeus.gov.gr (στη διαδρομή: Ο Δήμος, Διοίκηση,
Οικονομική Επιτροπή, Διαγωνισμοί).
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν το Δήμο
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