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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
Επαναληπτική ∆ιενέργεια διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νοµού Εύβοιας µε µισθωµένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ
κατόπιν διαπραγµάτευσης για εννέα (9) συνολικά νέα δροµολόγια Σχολικών µονάδων χωρικής
αρµοδιότητας των ∆ήµων ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, Ιστιαίας – Αιδηψού, Μαντουδίου – Λίµνης –
Αγίας Άννας σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες
Γνωστοποιούµε στους ενδιαφερόµενους ότι για τα δροµολόγια που απέβησαν άγονα κατά τη
διαπραγµάτευση της 22ης Νοεµβρίου 2013, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 27
Νοεµβρίου 2013, στις 14,00 µ.µ.
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) 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 27ης
Νοεµβρίου 2013 για τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών µε µισθωµένα Μικρά – Μεγάλα
Λεωφορεία και ταξί της Π. Ε. Εύβοιας» που απέβησαν άγονα
Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στην Γραµµατεία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ∆ιοικητικό Μέγαρο - Λ. Χαϊνά 93 – ισόγειο, προκειµένου να πρωτοκολληθούν, το αργότερο έως τις
13:30 µ.µ. της 27η Νοεµβρίου 2013.
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.
Κοινοποίηση
1.Γραφείο Περιφερειάρχη
2.Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Περιφέρειας
3.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Εύβοιας
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