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2H ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Για την ανάθεση των αδιάθετων δροµολογίων του ∆ιεθνή, Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µεταφοράς
µαθητών, σύµφωνα µε τους όρους της αρ. 02/2016 ∆ιακήρυξης της ΠΕ Ηµαθίας, συνολικού
προϋπολογισµού 75.693,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων
προαίρεσης.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π∆ 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
4. Τις αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (3129/Β), 30140(386)/8-2-2017 (335/Β), 30110(385)/27-1-2017
(390/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 243018(3917)/16-6-2017 (2187/Α’) Απόφαση και
336901(3038)/11-08-2017 (2974/Β) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε τη
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».
5. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Την ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
8. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992
και λοιπές ρυθµίσεις».
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9. Την αριθµ. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ Β/1781) Απόφαση «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».
10. Την αριθµ. 2610/2017 (Α∆Α:7ΦΖ37ΛΛ-Κ3Γ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά
στην συγκρότηση Α) Επιτροπής Τακτικών-∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης,
Β) Επιτροπής Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης και Γ) Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών», έτους 2018 της ΠΕ Ηµαθίας.
11. Την υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών –
Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων – Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις
Περιφέρειες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το άρθρο έβδοµο και το άρθρο ένατο του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-2012) «Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)»,
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.
13. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις».
14. Την υπ’ αριθµ. 02/2016 ∆ιακήρυξη (Α∆Α: Ω0ΙΖ7ΛΛ-ΝΑΖ,

Α∆ΑΜ: 16PROC004994933) ∆ιεθνή

∆ιαγωνισµού µεταφοράς µαθητών ΠΕ Ηµαθίας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.
15. Την αρ. 840/2017, πρακτικό 18ο/30.05.2017 θέµα 18ο (Α∆Α: ΩΠ0Ξ7ΛΛ-ΨΜ1, Α∆ΑΜ:
17AWRD001765103) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης των οριστικών αναδόχων
του ∆ιαγωνισµού.
16. Την αριθµ. 25/2017 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε την οποία
παρέχεται η σύµφωνη γνώµη για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση
των αδιάθετων δροµολογίων του ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού µεταφοράς µαθητών της ΠΕ Ηµαθίας.
17. Την αρ. 841/2017, Πρακτικό 18ο (Α∆Α: ΩΤ9Κ7ΛΛ-ΛΟΦ) Απόφαση της Ο.Ε. σχετικά µε την έγκριση
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση διακήρυξης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για
την ανάθεση των αδιάθετων δροµολογίων του ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού µεταφοράς µαθητών.
18. Την αρ. 261916(2408)/9-8-2017 Πρόσκληση συµµετοχής σε διαπραγµάτευση (Α∆Α: 6ΓΒ67ΛΛΤΓΡ), χωρίς δηµοσίευση διακήρυξης, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΕ Ηµαθίας και στο
ΕΣΗ∆ΗΣ (αρ. συστήµατος 45035).
19. Την αρ. 2332/2017, Πρακτικό 42ο/22.11.2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:
Ψ4∆Ζ7ΛΛ-7Ρ∆), σχετικά µε την µαταίωση της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε αρ. Πρόσκλησης
261916(2408)/9-8-2017 και την επανάληψή της µε τους ίδιους όρους, λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών που κατατέθηκαν.
20. Την αρ. 112970(1045)/6-3-2018 επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
21. Την αρ. 909/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:Ω3Κ07ΛΛ-Χ6Μ) σχετικά µε την
µαταίωση της διαδικασίας λόγω µη υποβολής προσφορών και την επανάληψή της µε τους ίδιους
όρους.
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22. Το υπ’ αρ. 73220/482/15-2-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβ/ντος, Τµήµα
Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της ΠΕ Ηµαθίας.
23. Τις µε α/α 560/2018 (Α∆Α: ΩΙ7Τ7ΛΛ-ΣΡΤ, Α∆ΑΜ: 18REQ002624708) και 174/2018 (Α∆Α:
ΩΛ487ΛΛ-ΛΥΞ, Α∆ΑΜ: 18REQ002519141) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Καλούµε όλους τους ενδιαφεροµένους να συµµετέχουν στην 2η επαναληπτική διαδικασία
∆ιαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση διακήρυξης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016, για την ανάθεση των αδιάθετων δροµολογίων του ∆ιεθνή, Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού µεταφοράς µαθητών µε αρ. ∆ιακήρυξης 02/2016.
Το έργο αφορά στη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
Νοµού Ηµαθίας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για όλες τις
ηµέρες λειτουργίας των σχολείων από την υπογραφή της Σύµβασης έως τις 31-08-2019, όπως φαίνεται
στα συνηµµένα τµήµατα (οµάδες) του παραρτήµατος της παρούσας. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του
έργου είναι 75.693,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των κάτωθι δικαιωµάτων
προαίρεσης (άρθρο 2, κεφ. Γ, παρ. 2.στ της ΚΥΑ 24001/2013):
α) έως ποσοστό 20% του προϋπολογισµού κάθε τµήµατος, το οποίο θα ασκηθεί στην περίπτωση
που προκύψει ανάγκη τροποποίησης των υφιστάµενων δροµολογίων (µείωση ή αύξηση των
χιλιοµέτρων των δροµολογίων, µερική αλλαγή διαδροµής κτλ),
β) έως ποσοστό 30% του προϋπολογισµού του σχολικού έτους 2018-2019, για τυχόν παράταση
της σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των
τριών µηνών.
Τα παραπάνω δικαιώµατα προαίρεσης ασκούνται

µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της

αναθέτουσας αρχής.
Η ∆ιαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ),

µέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) και στον Ν. 4412/2016.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΣΗ∆ΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3/5/2018

4/5/2018, 08:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr

14/5/2018, 14:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
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Η διαπραγµάτευση θα διεξαχθεί από την αρµόδια επιτροπή τακτικών – διεθνών διαγωνισµών και
διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Ηµαθίας, η οποία γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή
της ΠΚΜ, η οποία λαµβάνει τις σχετικές µε τη διαδικασία αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής
και κατακύρωσης κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών.
Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α.,
µέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας,
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013).
Η παρούσα Πρόσκληση µε όλα τα παραρτήµατα διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του
διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και imathia.pkm.gov.gr. Κάθε πληροφορία σχετικά
µε τους όρους της ∆ιαπραγµάτευσης θα παρέχεται από την αρµόδια Υποδιεύθυνση ΟικονοµικούΑνθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της ΠΕ Ηµαθίας, στα τηλ. 23313 50224, 122.
Για ό,τι δεν αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση, ισχύουν οι όροι της αρ. 2/2016
∆ιακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 1 - ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑ∆ΕΣ)
Αντικείµενο της παρούσας ∆ιαπραγµάτευσης είναι η ανάθεση των Τµηµάτων της αρ. 2/2016
∆ιακήρυξης τα οποία κηρύχθηκαν άγονα λόγω µη υποβολής προσφορών, και για τα οποία εξακολουθεί
να υφίσταται ανάγκη εκτέλεσής τους κατά το τρέχον έτος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος. Τα Τµήµατα αυτά είναι τα ακόλουθα (η αρίθµηση είναι
σύµφωνη µε την αρ. 2/2016 ∆ιακήρυξη):
Τµήµα 4 (προκηρύσσονται σε Οµάδα) - ∆ροµολόγια µεταφοράς µαθητών σχολικών
µονάδων χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Νάουσας: Τα υπ’αρ. 1, 4, 5, 6, 7 δροµολόγια,
προϋπολογισµού 49.050,90 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων
προαίρεσης.
Τµήµατα 6-36 (προκηρύσσονται ανά δροµολόγιο) - ∆ροµολόγια µε ΤΑΞΙ ή ∆.Χ. επιβατικά για
τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων Π.Ε. Ηµαθίας: Τα υπ’αρ. 9, 31, 35, 36 δροµολόγια,
προϋπολογισµού 26.642,78 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων
προαίρεσης.

Για το Τµήµα 4 γίνονται δεκτές προσφορές µόνο από υποψηφίους αναδόχους που καλύπτουν το
σύνολο των δροµολογίων του τµήµατος και όχι µέρος αυτού, άλλως δε λαµβάνονται υπόψη. Για τα
υπόλοιπα Τµήµατα, στα οποία κάθε δροµολόγιο αποτελεί ξεχωριστό τµήµα, οι προσφορές
υποβάλλονται ανά δροµολόγιο. Προσφορές µπορούν να υποβληθούν και για περισσότερα του ενός
δροµολόγια των τµηµάτων αυτών, ή και για το σύνολο των δροµολογίων τους.
Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση των
δροµολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα, σύµφωνα µε τους τύπους των οχηµάτων
όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-64

ΑΔΑ: 6Θ157ΛΛ-ΕΗΙ
2013) Κ.Υ.Α. και σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου δροµολογίου,
δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων µεταφορικών µέσων, σύµφωνα
µε την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθµό των
µεταφερόµενων µαθητών, για τα συγκεκριµένα δροµολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από την
παρούσα. Στην περίπτωση αυτή η οικονοµική προσφορά, για κάθε συγκεκριµένο δροµολόγιο, δεν
µπορεί να είναι ανώτερη από την αποζηµίωση του εν λόγω δροµολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε
την παρούσα, µε βάση τον προσφορότερο τύπο µεταφορικού µέσου.
Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια,
εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη
αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι αυτά µπορούν να
πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και
προς τα σχολεία φοίτησης.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι αποκλειστικά
αυτό της χαµηλότερης τιµής, η οποία θα προκύψει κατόπιν διαπραγµάτευσης επί των αρχικών
προσφορών, για τη συνολική τιµή του κάθε τµήµατος.
ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:
α) Κράτος - µέλος της Ένωσης,
β) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ΕΟΧ
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.
∆) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου
να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση και εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Για τη συµµετοχή στην διαπραγµάτευση, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ-∆ιαδικτυακή πύλη
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www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο άρθρο 5 της
Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β).
ΑΡΘΡΟ 4 - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Στη διαπραγµάτευση δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016) εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
1. Έχει εκδοθεί εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω
αδικήµατα:
•

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος.

•

∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών – µελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης
– πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα.

•

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε µε το Ν.
2803/2000 (Α’48).

•

Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

•

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, η οποία ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α’166).

•

Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν.
4198/2003 (Α’215).

Σηµείωση: Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
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εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισµού αφορούν:
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη
του ∆.Σ.
(γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.

2. Έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ.α. 2063/∆ 1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’
και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
3. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού.
5. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
6. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης.
7. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.
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8. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο της σύµβασης ή
σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα
Αρχή.
9. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός
φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει,
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
10. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
11. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
12. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται σε ηλεκτρονικό φάκελο µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από
την παρούσα Πρόσκληση. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
■ Περιεχόµενο (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»:
Περιλαµβάνει την εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, καθώς και την τεχνική προσφορά. Υποβάλλονται από τον οικονοµικό
φορέα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .PDF και εφόσον έχουν συνταχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017
(ΦΕΚ 1924/Β), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
I.

Εγγύηση συµµετοχής στη ∆ιαπραγµάτευση, που εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος, σε ποσοστό
2% επί της προεκτιµούµενης αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. (συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος προαίρεσης), υπολογιζόµενου επί του προϋπολογισµού του τµήµατος ή των
τµηµάτων, για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Υποβάλλεται από τον συµµετέχοντα ηλεκτρονικά σε
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µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
II.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσας
Πρόσκλησης.

III. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή
οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόµου.
IV. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
V. Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
Σηµείωση: Επειδή η έκδοση πιστοποιητικού από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίµου που έχουν από 13-11-2017 εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα και σε χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συµµετοχής, προς το παρόν δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί καθώς είναι προς ολοκλήρωση η
διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Για τους ως άνω λόγους, επί του
παρόντος, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 που προβλέπουν
αντικατάσταση

του

πιστοποιητικού

ΕΞ/337085/2017/10031/15-12-2017,

µε

ένορκη

βεβαίωση.

(Σώµα

Επιθεώρησης

Εργασίας

Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας ΕΞ/334130/2017/10001/13-12-

2017.

Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
ανωτέρω παραγράφους ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού.
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VI. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. Για τους
Συνεταιρισµούς, απαιτείται βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Τα
ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκοµίσουν ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής
ως προς το νόµιµο της λειτουργίας τους.
Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.

Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
I. Ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ
κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των δροµολογίων.
ΙΙ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους.
β) Ο αριθµός κυκλοφορίας και ο αριθµός των θέσεων των λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ
κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των δροµολογίων για τα οποία υποβάλλει προσφορά,
σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου.
γ) Ότι όλα τα οχήµατα θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία για την ασφαλή εκτέλεση του έργου της µεταφοράς των µαθητών, όπως ισχύει κάθε φορά.
δ) Σε περίπτωση που χρησιµοποιήσει οδηγούς, τον συνολικό αριθµό τους, καθώς και ότι αυτοί
διαθέτουν την απαιτούµενη φυσική κατάσταση και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε το
επάγγελµά τους. Επίσης θα αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν απόσπασµα ποινικού
µητρώου για τους οδηγούς αυτούς (λεωφορείων, ταξί και ∆Χ επιβατικών), κατόπιν έγγραφης
ειδοποίησης από την Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της σύµβασης.
Η ως άνω δήλωση φέρει ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής.
IΙΙ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων πρόσφατων
φύλλων τεχνικού ελέγχου κρατικού
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λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών, είτε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα πρόσφατων φύλλων ελέγχου ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο., τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 ν.4250/2014.
ΙV. Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα που φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και
φορείς του ∆ηµοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.4250/2014.
V. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου άδειας ή αδειών οδήγησης (και των οδηγών).
VI. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του ∆.Χ.
επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ), θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το
όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και
µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.
VII. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ της πρωτότυπης ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των
ΤΑΞΙ και των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια
Μεταφορέα.
∆ιευκρίνιση: οι όροι λεωφορείο (µεγάλο-µικρό) και ∆Χ επιβατικό έχουν την έννοια όπως αυτή
αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήµατος της αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013)
ΚΥΑ.
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τα στοιχεία του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά»
Α. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και
µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν.
1497/1984 (Α’ 188).
Β. Γίνονται δεκτά τα ήδη κατατεθειµένα πρωτότυπα ή αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των
ανωτέρω δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον αυτά έχουν
ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισµού, της προηγηθείσας διαδικασίας
διαπραγµάτευσης (αρ. Πρόσκλησης 261916(2408)/9-8-2017) ή άλλης, αντίστοιχης διαγωνιστικής
διαδικασίας, µε την προϋπόθεση ότι παραµένουν σε ισχύ. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετική
Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Γ. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα
µε τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή
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συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης.
∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή (όπως οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις), καθώς και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η προσκόµιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας
Αρχής, σε σφραγισµένο φάκελο, µε διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
 «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»
 Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων
Τµήµα Προµηθειών
Μητροπόλεως 44, Βέροια, Τ.Κ. 59132
 Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Πρόσκλησης.
 Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).
■Περιεχόµενο (υπο)φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς:

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.
Επειδή η οικονοµική προσφορά δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να συνταχθεί και κατά τα Υποδείγµατα του
Παραρτήµατος Β. Ο προσφέρων θα επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραµµένο το σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε µορφή pdf.
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ, οι
συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες
πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα και
εµφανίζονται στην εκτύπωση.
Η προαναφερόµενη τιµή µονάδος που καλούνται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα είναι η τιµή που θα προκύψει
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µετά την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν, από την τιµή
αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Η προσφερόµενη τιµή είναι το συνολικό κόστος των δροµολογίων που απαρτίζουν το Τµήµα 4, και
το κόστος ανά δροµολόγιο όσον αφορά τα υπόλοιπα Τµήµατα, εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης
έκπτωσης επί % σε ακέραιες τιµές µονάδος, που προσφέρει ο οικονοµικός φορέας στην
προϋπολογισθείσα τιµή έτσι όπως έχει τεθεί και η οποία είναι µικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει
σύµφωνα µε το παράρτηµα της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄/14-6-2013) «Μεταφορά
µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η τελική προσφερόµενη τιµή ανά τµήµα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, µετά την εφαρµογή της
ενιαίας έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος του τµήµατος στην αξία έκαστου δροµολογίου του
τµήµατος, που θα είναι η προσφερόµενη τιµή ανά δροµολόγιο. Ο πολλαπλασιασµός της
προσφερόµενης τιµής ανά δροµολόγιο επί τις ηµέρες λειτουργίας του δροµολογίου αποτελεί την
συνολική προσφορά για το δροµολόγιο. Το άθροισµα των προσφεροµένων τιµών του τµήµατος για
κάθε ένα από τα δροµολόγια του τµήµατος αποτελεί την συνολική οικονοµική προσφορά του
συµµετέχοντος για το τµήµα. Επισηµαίνεται ότι για κάθε δροµολόγιο του τµήµατος θα πρέπει να
αναγράφεται υποχρεωτικά η προσφερόµενη τιµή διαφορετικά η προσφορά στο σύνολό της για κάθε
τµήµα θα κρίνεται απορριπτέα.
Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται
σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο
του πέντε.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα µεταφοράς, η δαπάνη του
συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την Πρόσκληση, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως
ισχύει από την κείµενη νοµοθεσία κάθε φορά.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής πλην της προβλεπόµενης από την ΚΥΑ
αναπροσαρµογής λόγω τιµής καυσίµου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τελικές τιµές µειοδοσίας είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύµβασης
µέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόµενες παρατάσεις της.
Για όσους εκ των συµµετεχόντων επιθυµούν να καταθέσουν Οικονοµική προσφορά σε Τµήµατα –
∆ροµολόγια περισσότερα από αυτά που µπορούν να εκτελέσουν, σύµφωνα µε τα οχήµατα που έχουν
στην κατοχή τους και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας (Τεχνική Προσφορά), θα
πρέπει απαραιτήτως να συνταχθεί µε σειρά προτεραιότητας, η οποία θα είναι διακριτή και θα
δηλώνεται. Έτσι σε περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος µειοδοτήσει σε περισσότερα δροµολόγια
από όσα δύναται να εκτελέσει, η κατακύρωση να γίνει σύµφωνα µε την σειρά προτεραιότητας που
συντάχθηκε η Οικονοµική Προσφορά του.
Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση
φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή
κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.
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ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας της διαπραγµάτευσης.
Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω
προβλεπόµενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχισή της εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
οπότε οι συµµετέχοντες µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
ΑΡΘΡΟ 7– ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/5/2018, 10:00 π.µ. µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, ακολουθώντας κατά
περίπτωση τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική

αποσφράγιση

των

υποφακέλων

«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής

–

Τεχνική

Προσφορά»
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά».

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων, των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και της Υ.Α.
56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β).
Στη συνέχεια για τις προσφορές που αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν κατάλληλες και πλήρεις ως προς
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία, αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονοµικών
προσφορών και ξεκινάει η διαδικασία διαπραγµάτευσης µε βάση τις αρχικές τιµές που δηλώθηκαν από
τους υποψηφίους.
14
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Μετά το πέρας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού γνωµοδοτεί,
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στην
Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει βάσει του ανωτέρω πρακτικού.
Σηµείωση: Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση του α’ σταδίου (άνοιγµα δικαιολογητικών
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών), µπορεί (εφόσον το κρίνει σκόπιµο) να ολοκληρώσει το
στάδιο και στην ίδια συνεδρίαση να ολοκληρώσει και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών
(β’ στάδιο) καθώς και τη διαδικασία διαπραγµάτευσης.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την ανάδειξη των µειοδοτών για κάθε Τµήµα, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε αυτούς, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η υπογραφή
των Συµβάσεων θα ολοκληρωθεί µετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης
κατακύρωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Οι ανάδοχοι του έργου υποχρεούνται, κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης, να καταθέσουν
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. 1(β), 3 και 4 του Ν.
4412/2016, ισχύος δύο µήνες µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης του έργου, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕ Ηµαθίας: imathia.pkm.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ

15
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
TMHMA 4: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1,005€ (25.03.2016) ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

κόστος σύµφωνα µε την ΚΥΑ
24001/2013

Μέγιστος αρ. δροµολογίων
σχολικού έτους 2018-2019

Μέγιστο κόστος δροµολογίου
(χωρίς ΦΠΑ)

∆ικαίωµα προαίρεσης 20%
(τροποποίηση δροµολογίων)

8.051,20

1.610,24

2.415,36

12.076,80

4,80

1

4,80

24,62

185

4.554,70

910,94

1.366,41

6.832,05

2,20

1

2,20

24,62

185

4.554,70

910,94

1.366,41

6.832,05

6,00

4

Α.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΠ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ (∆ΗΜ.ΣΧ.
& ΝΗΠ.) 12:25

32

µεγαλο
λεωφορειο

4,80

5

Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ (∆ΗΜ.ΣΧ.
& ΝΗΠ.) 12:25

21

µεγαλο
λεωφορειο

2,20

7,50

Συνολικό κόστος
δροµολογίου µε δικαίωµα
προαίρεσης

13,50

∆ικαίωµα προαίρεσης 30%
(τρίµηνη παράταση)

σύνολο χιλιοµέτρων

185

µεγάλο
λεωφορειο

εκτός πόλεως µε µεγάλη
κλίση (>5%)
κακης βατοτητας µε µικρή
κλίση (<5%)

43,52

29

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

εκτός πόλεως µε µικρή
κλίση (0-5%)

13,50

1

ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ

α/α

εντός πόλεως µεγάλη
κλίση

1

εντός πόλεως µικρή κλίση

αριθµός δροµολογίων

ΈΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (µονή
διαδροµή)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

16

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
εντός πόλεως µικρή
κλίση

α/α

6
Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ (ΓΥΜΝ.)
47
µεγαλο
λεωφορειο
4,90
4,90

7
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ(ΓΥΜΝ.)
14
µικρο
λεωφορειο
5,80
2,10

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
κόστος σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 24001/2013
Μέγιστος αρ.
δροµολογίων
σχολικού έτους 20182019
Μέγιστο κόστος
δροµολογίου (χωρίς
ΦΠΑ)
∆ικαίωµα προαίρεσης
20% (τροποποίηση
δροµολογίων)
∆ικαίωµα προαίρεσης
30% (τρίµηνη
παράταση)
Συνολικό κόστος
δροµολογίου µε
δικαίωµα προαίρεσης

ΣΥΝΟΛΑ

σύνολο χιλιοµέτρων

ΈΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (µονή
διαδροµή)
αριθµός δροµολογίων

3,70

εκτός πόλεως µε
µεγάλη κλίση (>5%)
κακης βατοτητας µε
µικρή κλίση (<5%)

εκτός πόλεως µε
µικρή κλίση (0-5%)

εντός πόλεως
µεγάλη κλίση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Θ157ΛΛ-ΕΗΙ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

2
9,80
49,24
185
9.109,40
1.821,88
2.732,82
13.664,10

2
11,60
34,76
185
6.430,60
1.286,12
1.929,18
9.645,90

32.700,60
6.540,12
9.810,18
49.050,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ
2018-2019 ΑΝΕΥ ΦΠΑ
32.700,60

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ
2018-2019 ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%
49.050,90
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α/α

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΈΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (µονή διαδροµή)

Συνολικό κόστος
δροµολογίου µε
δικαιώµατα προαίρεσης
(χωρίς ΦΠΑ)

∆ικαίωµα προαίρεσης 30%
(τρίµηνη παράταση)

σύνολο χιλιοµέτρων

κόστος σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 24001/2013
Μέγιστος αρ.
δροµολογίων σχολικού
έτους 2018-2019
Μέγιστο κόστος
δροµολογίου (χωρίς
ΦΠΑ)
∆ικαίωµα προαίρεσης
20% (τροποποίηση
δροµολογίων)
∆ικαίωµα προαίρεσης
30% (τρίµηνη
παράταση)
Συνολικό κόστος
δροµολογίου µε
δικαιώµατα προαίρεσης
(χωρίς ΦΠΑ)

κακης βατοτητας µε
µικρή κλίση (<5%)

εκτός πόλεως µε
µεγάλη κλίση (>5%)

αριθµός δροµολογίων

3,50

∆ικαίωµα προαίρεσης 20%
(τροποποίηση
δροµολογίων)

1,50

Μέγιστο κόστος
δροµολογίου (χωρίς ΦΠΑ)

3,60

Μέγιστος αρ. δροµολογίων
σχολικού έτους 2018-2019

εντός πόλεως
µεγάλη κλίση

8,60

κόστος σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 24001/2013

εντός πόλεως µικρή
κλίση

ταχι

σύνολο χιλιοµέτρων

ΣΥΝΟΛΟ

4
εκτός πόλεως µε
µικρή κλίση (0-5%)

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ
ΈΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (µονή διαδροµή)

αριθµός δροµολογίων

κακης βατοτητας µε
µικρή κλίση (<5%)

εκτός πόλεως µε
µεγάλη κλίση (>5%)

εκτός πόλεως µε µικρή
κλίση (0-5%)

εντός πόλεως µεγάλη
κλίση

εντός πόλεως µικρή
κλίση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΦΥΤΕΙΑ-∆.ΣΧ.
ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ &
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
(08:00-16:15)

ΣΥΝΟΛΟ

9
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Θ157ΛΛ-ΕΗΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (ΤΑΞΙ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1,005€ (25.03.2016) ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

2
17,20
34,14
185
6.315,90
1.263,18
1.894,77
9.473,85

∆ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

18
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31

ΧΑΡΙΕΣΣΑ(ΚΥΚΛΙΚΟ
)-ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ
(ΓΥΜΝ.)

7

∆Χ
επιβατικό

6,50

2,80

3,70

2

13,00

28,16

185

5.209,60

1.041,92

1.562,88

7.814,40

Μέγιστο κόστος
δροµολογίου (χωρίς
ΦΠΑ)

∆ικαίωµα προαίρεσης
20% (τροποποίηση
δροµολογίων)

∆ικαίωµα προαίρεσης
30% (τρίµηνη παράταση)

Συνολικό κόστος
δροµολογίου µε
δικαιώµατα προαίρεσης
(χωρίς ΦΠΑ)

4,60

12,12

185

2.242,20

448,44

672,66

3.363,30

ταχι

3,20

2,00

1,20

2

6,40

21,59

185

3.994,15

798,83

1.198,25

5.991,23

17.761,85

3.552,37

5.328,56

26.642,78

κακης βατοτητας µε
µικρή κλίση (<5%)

1

εκτός πόλεως µε
µεγάλη κλίση (>5%)

2,60

εκτός πόλεως µε µικρή
κλίση (0-5%)

2,00

εντός πόλεως µεγάλη
κλίση

4,60

εντός πόλεως µικρή
κλίση

∆Χ
επιβατικό

ΣΥΝΟΛΟ

Μέγιστος αρ.
δροµολογίων σχολικού
έτους 2018-2019

4

κόστος σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 24001/2013

6

σύνολο χιλιοµέτρων

36

ΚΑΜΠΟΧΏΡΙΒΡΥΣΑΚΙ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 16:15
ΣΧΟΙΝΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ
(∆ΗΜ.ΣΧ.)

ΈΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (µονή διαδροµή)

αριθµός δροµολογίων

35

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛO
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ.
ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ.
ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΜΕ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%

17.761,85

26.642,78

19

ΑΔΑ: 6Θ157ΛΛ-ΕΗΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1
Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες % για το ΤΜΗΜΑ 4

(ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
))))))

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
))))))).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Α/Α

∆ροµολόγιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Απαιτούµενη

Αριθµός και

Προσφερόµενη

Ηµερήσιο κόστος

χωρητικότητα

είδος

Αριθµοί

χωρητικότητα

δροµολογίου βάσει

Ποσοστό

µέσων – αριθµός

µεταφορικών

κυκλοφορίας

µέσων βάσει

προϋπολογισµού

έκπτωσης

µεταφερόµενων

µέσων της

οχηµάτων

αδειών

µε τυχόν δαπάνη

Οµάδας

µαθητών

προσφοράς

κυκλοφορίας

συνοδού

(αριθµητικώς)

Αριθµός

Ηµερήσιο

δροµολογίων

κόστος

στη διάρκεια

δροµολογίου

της σύµβασης

Κόστος
δροµολογίου στο
σύνολο της
διάρκειας της
σύµβασης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
(τόπος, ηµεροµηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
20
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2

(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Απαιτούµενη
χωρητικότητα

Α/Α
∆ροµολογίου
Οµάδας

∆ροµολόγιο

µέσων –
αριθµός
µεταφερόµενων
µαθητών

Αριθµός και

Προσφερόµενη

είδος

Αριθµοί

χωρητικότητα

µεταφορικών

κυκλοφορίας

µέσων βάσει

µέσων της

οχηµάτων

προσφοράς

αδειών
κυκλοφορίας

Κόστος

Ηµερήσιο κόστος
δροµολογίου

Ποσοστό έκπτωσης

βάσει

Ηµερήσιο

προϋπολογισµού

κόστος

µε τυχόν δαπάνη

δροµολογίου

συνοδού

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Αριθµός

δροµολογίου

δροµολογίων

στο σύνολο

στη διάρκεια

της

της

διάρκειας

σύµβασης

της
σύµβασης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ

(τόπος, ηµεροµηνία)
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