ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:
«Τπηπεζίερ ζςμβούλος ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ για ηη μεηαππύθμιζη ηος ςθιζηάμενος
μονηέλος μεηαθοπάρ μαθηηών ζηιρ Πεπιθέπειερ»
1. Αναθέηοςζα Απσή.
Ειιεληθή Εηαηξεία Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Ε., νδόο Μπιιέξνπ 73-77, Αζήλα,
Τ.Κ. 10436, ηει. 2131320600, θαμ 2131320666, ηζηνζειίδα www.eetaa.gr (εθεμήο
Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
2. α) Πξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: Υπεξεζίεο ζπκβνύινπ

ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ κεηαθνξάο καζεηώλ
ζηηο Πεξηθέξεηεο.
β) Σύκβαζε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: Υπεξεζίεο ζπκβνύινπ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε

κεηαξξύζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ κεηαθνξάο καζεηώλ ζηηο Πεξηθέξεηεο.
3. Πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος.

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ζθνπό
ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ κεηαθνξάο καζεηώλ ζηηο Πεξηθέξεηεο.
Τν έξγν πεξηιακβάλεη:


Αμηνιόγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζηηο Πεξηθέξεηεο.



Καηάζεζε νινθιεξσκέλεο πξόηαζεο κεηαξξύζκηζεο
κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζηηο Πεξηθέξεηεο.



Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζηελ
Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Ειιάδνο.



Αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο θαη ησλ ελαιιαθηηθώλ
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ.



Καηάζεζε ζρεδίνπ θεηκέλνπ - πηιόηνπ γηα ηε ζεζκνζέηεζε, δηα λνκνζεηήκαηνο, ηνπ
πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ κεηαθνξάο καζεηώλ ζηηο πεξηθέξεηεο.

ηνπ

πθηζηάκελνπ

κνληέινπ

δπλαηνηήησλ

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
4. Πποϋπολογιζμόρ.
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη θαη δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζό ησλ ζαξάληα νθηώ
ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδόληα επξώ θαη ζαξάληα νθηώ ιεπηώλ (€ 48.780,48), ρσξίο Φ.Π.Α., ή
ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξώ (€ 60.000,00), κε Φ.Π.Α.
5. Διάπκεια ζύμβαζηρ.
Η Σύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
6. Διαδικαζία ανάθεζηρ, διαδικαζία αξιολόγηζηρ και κπιηήπια επιλογήρ ηος αναδόσος.
Πξόρεηξνο δηαγσληζκόο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ηεύρνο πξνθήξπμεο.
7. Οςζιαζηικά και ηςπικά πποζόνηα ηυν ςποτηθίυν.
Όπσο αλαθέξνληαη ζην ηεύρνο πξνθήξπμεο.
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8. Σόπορ παποσήρ ςπηπεζιών.
Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ έδξα ηνπ. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δύλαηαη λα δεηήζεη
από ηνλ Αλάδνρν θαη απηόο ππνρξενύηαη λα παξέρεη κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ
ππεξεζηώλ ζε ρώξν πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη ε Ε.Ε.Τ.Α.Α..
9. Πποθεζμία ςποβολήρ πποζθοπών.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο, ε νπνία
ζα είλαη αλαξηεκέλε γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ, ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α. θαη κέρξη ηε Δεπηέξα, 26 Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη ώξα 13:00,
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνζθνξώλ.
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν Δηνίθεζεο ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α., νδόο Μπιιέξνπ 73-77,
Αζήλα, Τ.Κ. 10436, ηει. 2131320608, θαμ 2131320612.
10. Απαιηούμενερ εγγςήζειρ.
Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκό, ύςνπο ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (€ 3.000,00), δειαδή πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε Φ.Π.Α..
11. Πληποθοπιακά ζηοισεία.
Τν ηεύρνο πξνθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ δηαηίζεηαη από ην Γξαθείν Δηνίθεζεο ηεο
Ε.Ε.Τ.Α.Α., νδόο Μπιιέξνπ 73-77, Αζήλα, Τ.Κ. 10436, ηει. 213 13 20 606-608, θαμ 210 52
14 612 (θ.θ. Ηιηνπνύινπ θαη Παηζηανύξα) αηειώο, θαηόπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό. Η πξνζεζκία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε
δηάζεζε ηνπ ηεύρνπο πξνθήξπμεο ιήγεη δύν (2) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
θαηάζεζεο ησλ Πξνζθνξώλ.
Πιεξνθνξίεο επί ηνπ ηεύρνπο πξνθήξπμεο δίλνληαη από ηε Δηεύζπλζε Αλάπηπμεο &
Οηθνλνκηθώλ Τ.Α. ηεο Ε.Ε.Τ.Α.Α., νδόο Μπιιέξνπ 73-77, Αζήλα, Τ.Κ. 10436, ηει. 213 13 20
711, θαμ 210 52 14 666 (θ. Γξεβεληώηεο Κσλζηαληίλνο), από ηελ επνκέλε ηεο παξαιαβήο ηνπ
ηεύρνπο από ηνπο ππνςεθίνπο, εθόζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθό γξαπηό αίηεκα, έσο θαη δύν (2)
εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
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