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Το παρόν να αναρτηθεί
1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ιοικητικού Μεγάρου της Π. Ε.
Εύβοιας
2. Στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας
www.pste.gov.gr
3. Στην Ιστοσελίδα της Π.Ε.
Εύβοιας
www.naevias.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
∆ιενέργεια διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης νοµού Εύβοιας µε
µισθωµένα. ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγµάτευσης για ένα (1) νέο δροµολόγιο για τις ανάγκες του Ειδικού
σχολείου Χαλκίδας, σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.4 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α'/10-09-2013)
και την αριθµ 19/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , την ∆ευτέρα 7 Απριλίου 2014 και
ώρα 11:00 πµ. θα διενεργηθεί διαπραγµάτευση από την Αρµόδια Επιτροπή της Π. Ε. Εύβοιας για
την ανάθεση του νέου δροµολογίου του συνηµµένου πίνακα. Η επιτροπή θα συνεδριάσει στον 3ο
όροφο του ∆ιοικητικού Μεγάρου της Π. Ε. Εύβοιας - Λ. Χαϊνά 93 - Χαλκίδα - αίθουσα
συνεδριάσεων - Γραφείο 323.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν σε κλειστό φάκελο, Υπεύθυνη ∆ήλωση στην
οποία θα πρέπει να αναγράφουν, α) τα στοιχεία της ταυτότητας τους β) τον αριθµό κυκλοφορίας του
οχήµατος, γ) τον Α. Φ. Μ. και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι και δ) περιγραφή της
διαδροµής ή των διαδροµών για τις οποίες θα δώσουν προσφορά, σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό
του πίνακα, τον κωδικό του δροµολογίου και την τιµή της προσφοράς τους, η οποία θα είναι στην
καθαρή αξία χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντα ή η
επωνυµία του Νοµικού προσώπου και η φράση «Προσφορά για τη διαπραγµάτευση της 7ης
Απριλίουυ 2014, για τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών µε µισθωµένα ταξί της Π. Ε. Εύβοιας».
Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στην Γραµµατεία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ∆ιοικητικό Μέγαρο - Λ. Χαϊνά 93 – ισόγειο, προκειµένου να πρωτοκολληθούν, το αργότερο έως τις
10:50 π.µ. της 7η Απριλίου 2014.
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης στα τηλέφωνα 22213 53895,
53894 - Ευαγγελία Αντωνίου και για τις χιλιοµετρικές αποστάσεις και το κόστος των διαδροµών
22213 53808 - Γεώργιος Σέγγος.
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Σε περίπτωση που για κάποια δροµολόγια δεν κατατεθούν προσφορές, η Επιτροπή 0α
συνεδριάσει εκ νέου την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 π.µ. στον ίδιο χώρο

Κοινοποίηση
1.Γραφείο Περιφερειάρχη
2.Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Περιφέρειας
3.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Εύβοιας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΓΩΝΑ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ
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