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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η  Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών δράσεων της  θα  προβεί  στην συλλογή προσφορών για την απευθείας 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών , μίσθωσης λεωφορείων για   διήμερη εκδρομή στην 
Αθήνα  για  τα  μέλη  των  ΚΑΠΗ  του  Δήμου  Λαρισαίων  .   Έχοντας  υπόψη  τον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, την τεχνική περιγραφή καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να 
προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία της Δ/σης Κοινωνικής 
Πολιτικής &  Πρόνοιας , στη Ρούσβελτ & Οικ. Εξ. Οικονόμων 8α  Λάρισας
Έχοντας λάβει υπόψη την Απόφαση 789/18 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά 
την  έγκριση  διοργάνωσης  διήμερης  εκδρομής  των  ατόμων  Τρίτης  Ηλικίας  στην 
Αθήνα, επίσης για την κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας συνολικού προϋπολογισμού 
8.400,00  έχει εκδοθεί α) η υπ ’αριθ.3413/18 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Δημάρχου   με  ΑΔΑ:  ΩΚ0ΤΩΛΞ-ΚΡ1 για  την  κάλυψη  των  εξόδων  της  ανωτέρω 
δαπάνης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 
ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 
και  τη  δέσμευση  στο  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  της  αντίστοιχης  πίστωσης  με 
α/α:2057/2018.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την   23/11/2018   ημέρα  Παρασκευή και 
ώρα 09:00

Η παροχή υπηρεσιών θα  γίνει  με  την  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης και  το 
κόστος ανέρχεται στο ποσό των 8.400,00 € μαζί με ΦΠΑ και όλων των νόμιμων 
κρατήσεων  και  φόρων,  ενώ  η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  τη  έκδοση 
τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δήμου Λαρισαίων.

Από την προσφορά να προκύπτουν σαφώς οπωσδήποτε τα παρακάτω:
• Η επίσημη ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης
• Η ημερομηνία και η ισχύς της προσφοράς
• Η ονομασία, οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών.
• Η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο και συνολικά.
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• Το Φ.Π.Α. (24%) .
• Βεβαίωση ΚΤΕΟ
• Επαγγελματικό  δίπλωμα  και  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Ικανότητας, 

οδηγού/ων

Το κριτήριο για την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδης αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
•  Βεβαίωση ΚΤΕΟ σε ισχύ,  και ασφάλιση 
• Επαγγελματικό δίπλωμα και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας των 

οδηγών
• Η  κατακύρωση  της  ανάθεσης  θα  γίνει  με  απόφαση  Δημάρχου  βάση  των 

διατάξεων του Ν. 4412/2016

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε,  μαζί  με  την  προσφορά  σας,  να  μας  αποστείλετε  τα  παρακάτω 
δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και 
Ε.Ε.),  τους  διαχειριστές,  ββ)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα     (για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή  σύναψη σύμβασης)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα     ( 1.περί απασχόλησης προσωπικού από το Ι.Κ.Α. και 

                                2. προσωπικής ασφάλισης, άρθρο 80 παρ.2 
του    Ν.4412/2016)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΠΟΣΟΥ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΦΠΑ(24
%)

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

7 6.774,19 1.625,81 8.400,00
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 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:
 ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΑΡΙΣΑ- ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΙΣΑ

 Τα λεωφορεία θα είναι 50 θέσεων, θα  έχουν βεβαίωση ΚΤΕΟ σε ισχύ, θα είναι 
ασφαλισμένα  και  θα  διαθέτουν   ζώνες  ασφαλείας  σε  όλες  τις  θέσεις  των 
επιβατών.
Οι  οδηγοί  θα  διαθέτουν  επαγγελματικό  δίπλωμα  και  Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας.

Οι μετακινήσεις των μελών του έκτου ΚΑΠΗ  που   ανήκουν στις τοπικές κοινότητες 
Κοιλάδα,  Ελευθερέ,  Μάνδρα  Κουτσόχειρο,  Ραχούλα,  Αμυγδαλέα,  Λουτρό  θα 
πραγματοποιούνται  σύμφωνα με το πρόγραμμα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & 
Πρόνοιας.
Επίσης οι μετακινήσεις αυτών θα γίνονται από τις ανωτέρω κοινότητες. 

Οι  μετακινήσεις  θα  πραγματοποιούνται  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  της  Δ/σης 
Κοινωνικής Πολιτικής &  Πρόνοιας.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

    ΕΥΘΥΜΙΑ ΖΙΩΓΑ
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