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Περίλθψθ προκιρυξθσ ανοιχτοφ δθμοςίου διεκνοφσ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για τo ζργο:
" Σηλεματικζσ υπηρεςίεσ επζκταςησ διαχείριςησ Αςτικοφ ΚΣΕΛ Λάριςα Α.Ε. και εξυπηρζτηςησ
επιβατικοφ κοινοφ "
ςτο επιχειρθςιακό πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ’’
Ο Πρόεδροσ του Αςτικοφ Κτελ Λάριςασ Α.Ε.
προκθρφςςει Ανοικτό Δθμόςιο Διεκνι Διαγωνιςμό, με προχπολογιςμόσ με προχπολογιςμό: €
869.179,50 (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 706.650,00 ΦΠΑ (23%): € 162.529,50), με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 10 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ
1. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Προκιρυξθ το
αργότερο μζχρι τισ 03/02/2015 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10.00 πμ είτε κατακζτοντασ τθν
αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ, είτε αποςτζλλοντασ τθν
ταχυδρομικά, με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, Κφπρου 84, ΣΚ. 412 22 Λάριςα. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω
θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ.
2. ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Η διάκεςθ τθσ διακιρυξθσ γίνεται από τθν ζδρα του Αςτικοφ Κτελ Λάριςασ Α.Ε., αρμόδιοι κ.
ακελλαρίου Μιχαιλ και κ. Μπακαρόσ Δθμιτριοσ. Η παραλαβι τθσ γίνεται κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 9.00 με 15.00 και μζχρι 3 (τρείσ) θμζρεσ πριν τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των προςφορϊν όπου οι ενδιαφερόμενοι προςζρχονται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ και
παραλαμβάνουν τθ διακιρυξθ. Ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ,
παρζχονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Κτελ.
3. ΧΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν ζδρα του Αςτικοφ Κτελ Λάριςασ Α.Ε. επί τθσ Κφπρου 84, ΣΚ. 412
22 Λάριςα τισ 03/02/2015 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11.00 πμ.
4. ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Η Προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να
ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε
ευρϊ (€) ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
ΦΠΑ). υγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ είναι Δζκα Σζςςερισ χιλιάδεσ
εκατό τριάντα τρία ευρϊ λεπτά, € 14.133,00.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ
Αντικείμενο του ζργου με τίτλο «Σθλεματικζσ υπθρεςίεσ επζκταςθσ διαχείριςθσ Αςτικοφ ΚΣΕΛ
ΛΑΡΙΑ Α.Ε. και εξυπθρζτθςθσ επιβατικοφ κοινοφ» είναι θ ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων και
εφαρμογϊν που βελτιϊνουν και προάγουν το υγκοινωνιακό ζργο. Επιπλέον, περιλαμβάνει
υποςύςτημα μέτρηςησ και διαχείριςησ καυςίμων ςε πραγματικό χρόνο με ςτόχο την
εξοικονόμηςη πόρων. Σο τελικό ζργο ζχει ωσ ςτόχο να παρζχει ςτο επιβατικό κοινό ζνα ςφνολο από
αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ προκειμζνου τα ςυγκεκριμζνα μζςα μεταφοράσ να γίνουν ακόμα πιο
προςφιλι, αποτελϊντασ παράλλθλα ζνα ςφγχρονο μζςο ςε ςχζςθ με τα εναλλακτικά μζςα
μετακίνθςθσ.
Αναλυτικι περιγραφι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των λοιπϊν όρων του διαγωνιςμοφ
παρζχεται ςτο πλιρεσ τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ. Ημερομθνία Αποςτολισ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ
Ε.Ε.: 16/12/2014.

Για την Αναθζτουςα Αρχή
Ο Πρόεδροσ του Αςτικοφ Κτελ Λάριςασ Α.Ε.

ακελλαρίου Μιχαιλ

