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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Αριθ.  2/2021  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ» για την κάλυψη αναγκών του Τμ. ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ , 
ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα  λεπτών 37.497,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% . 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την 
υπογραφή της  έως  15 Αυγούστου 2021. 

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό είναι η 
27η Απριλίου 2021 ημέρα Μ. Τρίτη με ώρα λήξης υποβολής προσφορών 12:00 μ.μ  

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 
της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν 

φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Προσφορές που 

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
η δραστηριότητά τους είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας και  είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

Παροχή Υπηρεσίας για Μεταφορές 
Προσώπων με πούλμαν και οδηγό 

Προϋπολογισμός: 37.497,60 € με ΦΠΑ 

Αριθ. Μελέτης : 2/2021 
Αριθ. Πρωτ:       1843/15  - 04   -2021 

 

ΑΔΑ: 612ΤΟΛΑΟ-ΒΑΓ



γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

               Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  

              Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.   

Τα συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και 
τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού  
www.kodip.gr   
 
Πληροφορίες σχετικά  με τις διαδικασίες του διαγωνισμού θα επικοινωνείτε με το Γραφείο  
Προμηθειών του Κοινωνικού Οργανισμού, αρμόδιοι υπάλληλοι  Τσάβου Γαβριέλα  & Σακαρέλου 
Ελένη, τηλέφωνο: 2610-390-974, email: promithkodip@gmail.com  
                            

Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού  
Δήμου Πατρέων 

 
 
 
 

Θεόδωρος Τουλγαρίδης 
 

 

http://www.kodip.gr/
ΑΔΑ: 612ΤΟΛΑΟ-ΒΑΓ


		2021-04-16T08:19:14+0300
	Athens




