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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λευκάδα, 04-09-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ.Πρωτ.: οικ.74102/11603

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Α.Τζεβελέκη-∆ιοικητήριο
Τ.Κ. : 31100
Πληροφ. : Γ.Καγκάνη-Υ.Γληγόρη
Τηλ. : 2645360722-721
E-mail :promithion.lefkada@pin.gov.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο κατακύρωσης την
̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή
- υψηλότερο ̟οσοστό έκ̟τωσης) για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων
χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019»,
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.153.513,27€ συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και 20%
δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης σύν τρίµηνη ̟αράταση.
CPV: 60130000-8 Υ̟ηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Ε̟ιβατών
NUTS L 624
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ: 45708
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 930.252,58 € άνευ ΦΠΑ
223.260.62€ ΦΠΑ 24%
1.153.513,27€ συµπ. ΦΠΑ 24%
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ -ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1.1 ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1.3 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
2.1.4 ΓΛΩΣΣΑ
2.1.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
2.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.1 ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.2.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.2.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
2.2.4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2.2.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2.2.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
2.2.7 ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.2.8 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
2.2.9 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.9.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.2.9.2 ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
2.3.1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
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2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.4.2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΦΑΚΕΛΟΥ

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-

ΤΕΧΝΙΚΗ

2.4.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» / ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.4.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.4.6 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
4.3 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
4.5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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5.3 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.2 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (̟ροσαρµοσµένο α̟ό την Αναθέτουσα
Αρχή)
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ∆ηλώσεις Συµµόρφωσης
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Έντυ̟ο Τεχνικής Προσφοράς
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Φύλλο συµµόρφωσης τεχνικών ̟ροδιαγραφών
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ : Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : Υ̟οδείγµατα Εγγυητικών Ε̟ιστολών
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : Σχέδιο Σύµβασης
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Ε̟ωνυµία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ταχυδροµική διεύθυνση: Α.Τζεβελέκη-∆ιοικητήριο
Πόλη: Λευκάδα
Ταχυδροµικός Κωδικός: 31100
Φαξ: 2645360724
Αρµόδιος για ̟ληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία: Γ.Καγκάνη-Υ.Γληγόρη
Τηλέφωνο: 2645360722-721
Γενική ∆ιεύθυνση αρχής στο διαδίκτυο (URL): www.pin.gov.gr
Γενική ∆ιεύθυνση ΕΣΗ∆ΗΣ στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι α) Γενικές δηµόσιες υ̟ηρεσίες, β) Υγεία,
γ) Κοινωνική Προστασία, δ) εκ̟αίδευση.
Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, ̟λήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική
̟ρόσβαση στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και www.pin.gov.gr (µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης της Π.Ι.Ν ).
β) Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται
www.promitheus.gov.gr (α/α διαγωνισµού:)

ηλεκτρονικά

στην

διεύθυνση

:

γ) Περαιτέρω ̟ληροφορίες είναι διαθέσιµες α̟ό: στο ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων ΠΕ Λευκάδας, Τµήµα Προµηθειών (Α.Τζεβελέκη –∆ιοικητήριο, 1ος όροφος).
1.2 Στοιχεία διαδικασίας – χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του αρθρου 27 του
ν.4412/2016.
Χρηµατοδότηση σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της ̟αρούσας σύµβασης είναι ο φορέας 02.073
Η δα̟άνη θα βαρύνει την µε ΚΑΕ 0821.00.00.1 σχετική ̟ίστωση του ̟ρου̟ολογισµού του
οικονοµικού έτους 2017.
1.3 Συνο̟τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Μίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας
χρήσης, ̟ου ̟ληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του Νοµού Λευκάδας α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους ή τον τό̟ο
συγκέντρωσης, στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για τις ηµέρες λειτουργίας των
σχολείων α̟ό την έναρξη έως και την λήξη για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (2*
180=360 σχολικές ηµέρες).
Η ανωτέρω ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµοσίων σχολείων Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας θα ̟ραγµατο̟οιηθεί
µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή-υψηλότερο ̟οσοστό
έκ̟τωσης). Η ̟ροϋ̟ολογισθείσα δα̟άνη ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο εκατόν ̟ενήντα τρείς
χιλιάδες ̟εντακόσια δεκατρία ευρώ και εικοσιε̟τά λε̟τά (1.153.513,27 €),
συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και του δικαιώµατος ̟ροαίρεσης ̟ου ανέρχεται στο 20% σύν
τρίµηνη ̟αράταση και θα ε̟ιβαρυνθεί ο Προϋ̟ολογισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-ΠΕ
Λευκάδας, Ειδικός Φορέας 02.073 και ΚΑΕ 0821.00.00.1
Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 60130000-8
Το φυσικό αντικείµενο της διακήρυξης κατανέµεται στα ακόλουθα τµήµατα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΜΗΜΑ 1 : ∆ροµολόγια µε λεωφορεία, όλος ο ̟ίνακας α̟οτελεί ένα
τµήµα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΜΗΜΑΤΑ 2 - 6: ∆ροµολόγια µε λεωφορεία και ∆.Χ. ε̟ιβατικά, κάθε
δροµολόγιο α̟οτελεί ένα τµήµα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΜΗΜΑΤΑ 7 – 25: ∆ροµολόγια µε ∆Χ ε̟ιβατικά και ταξί, κάθε
δροµολόγιο α̟οτελεί ξεχωριστό τµήµα.
Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα άσκησης ̟ροαίρεσης ̟ου δεν
µ̟ορεί συνολικά να υ̟ερβαίνει το 50% του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης συσσωρευτικά
για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του ̟ροϋ̟ολογισµού κάθε τµήµατος του
διαγωνισµού για την τρο̟ο̟οίηση των υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή µείωση ή
αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή αλλαγή διαδροµής ̟ου οφείλεται στην
ανάγκη να εξυ̟ηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε
κά̟οια α̟ρόβλε̟τη ανάγκη – ̟.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων ε̟ί οδοστρωµάτων), ό̟οτε
̟ροκύ̟τει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ii) λόγω χρονικής ̟αράτασης
του αντικειµένου της σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωση του ε̟όµενου διαγωνισµού
µεταφοράς µαθητών και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών.
Για τυχόν τρο̟ο̟οίηση των αρχικών δροµολογίων της διακήρυξης κατό̟ιν ασκήσεως
δικαιώµατος ̟ροαίρεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2, κεφ. Γ, ̟αρ.2.στ.i της ΚΥΑ, ο
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υ̟ολογισµός της α̟οζηµίωσης γίνεται σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα του ̟αραρτήµατος της
ανωτέρω ΚΥΑ λαµβάνοντας υ̟όψη και την έκ̟τωση της ̟ροσφοράς του αναδόχου του
συγκεκριµένου τµήµατος του διαγωνισµού στο ο̟οίο εντάσσεται το κάθε δροµολόγιο.
Η τρο̟ο̟οίηση των δροµολογίων µε αυξοµείωση της χιλιοµετρική α̟όστασης έως 20% γίνεται
µονοµερώς α̟ό την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας καθώς θεωρείται δεδοµένη η συναίνεση
του µεταφορέα α̟ό την συµµετοχή του και την α̟οδοχή των όρων του διαγωνισµού. Αύξηση
της συµβατικής αξίας του δροµολογίου ̟έραν του 20% δεν είναι εφικτή για ο̟οιοδή̟οτε λόγο.
Μείωση της συµβατικής αξίας του δροµολογίου ̟έραν του 20% λόγω µείωσης της χιλιοµετρικής
α̟όστασης γίνεται µόνο µε την σύµφωνη γνώµη του µεταφορέα/ αναδόχου.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α̟ό την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018 έως και τη
λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 µε µέγιστο υ̟ολογισµό 180 ηµερών ανά σχολικό έτος .
Ο ανάδοχος ̟αραιτείται α̟ό κάθε αξίωση του έναντι της ΠΕ Λευκάδας, σε ̟ερί̟τωση ̟ου για
ο̟οιοδή̟οτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη ̟αροχής των υ̟ηρεσιών της
̟αρούσας διακήρυξης α̟ό τον ανάδοχο, ο̟ότε στην ̟ερί̟τωση αυτή η ̟αροχή των
συγκεκριµένων υ̟ηρεσιών διακό̟τεται µε α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.
Αναλυτική ̟εριγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ̟αρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµική ά̟οψη
̟ροσφοράς (κατακύρωση µε χαµηλότερη τιµή/µεγαλύτερο ̟οσοστό έκ̟τωσης), βάσει :
● του µεγαλύτερου ̟οσοστού έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ̟άνω στην τιµή του κάθε δροµολογίου
και της ΟΜΑ∆ΑΣ Α.
● του µεγαλύτερου ̟οσοστού έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ̟άνω στην τιµή του κάθε δροµολογίουΤµήµατος της ΟΜΑ∆ΑΣ Β.
● του µεγαλύτερου ̟οσοστού έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ̟άνω στην τιµή του κάθε δροµολογίουΤµήµατος της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ.

1.4 Θεσµικό ̟λαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέ̟εται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, ό̟ως ισχύουν και ιδίως:
1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. του Π.∆. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402 Β΄30-12-2016) ό̟ως ισχύει.
3. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθµίσεις για την το̟ική ανά̟τυξη, την αυτοδιοίκηση
και την α̟οκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
4. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών &
Υ̟ηρεσιών»( ̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ).
5. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του ̟.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοι̟ές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
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7. Της ̟αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές
συναλλαγές»,
8. Του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική ̟ροστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)»
9. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
11. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική
ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».
12. Του Ν.3310/9-2-2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/ 2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την α̟οτρο̟ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/2005).
13. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
14. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”,
16. Τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α) , άρθρο 63 «Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση
εκ̟αίδευση, δια̟ολιτισµική εκ̟αίδευση και άλλες διατάξεις»
17. Του Π.∆.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους
διατάκτες».
18. Της µε αριθµ. ̟ρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) ερµηνευτική
εγκύκλιο του Π.∆. 80/05-08-2016
19. Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υ̟ουργικής Α̟όφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων »
20. Της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Α̟όφασης του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), των σε εκτέλεση των
ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ̟ράξεων, των λοι̟ών διατάξεων ̟ου
αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
̟εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και εκτέλεση της
̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ̟αρα̟άνω.
21. Την υ̟.αριθ. Υ.Α. 13289/07-08-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716 /2015) «Καθορισµός ηµερήσιων και
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και το̟ικών εφηµερίδων ̟ου έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου», ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και
ισχύει.
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22. Την υ̟’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υ̟ουργών
Οικονοµικών – Εσωτερικών – Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων – Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Μεταφορά
µαθητών δηµόσιων σχολείων α̟ό τις Περιφέρειες» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
23. Της υ̟’ αριθ. 25665/1831/12/2.5.2013 (1174 Β΄) µε Α∆Α: ΒΕΝ21-9Υ7 Α̟όφασης του
Υ̟ουργού και Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και
αγκυρώσεων ζωνών − καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς
µαθητών.»
24. Τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Ι.Ν. 2017 (Α∆Α :Ω9ΤΚΟΡ1Φ-ΨΕ4 ).
25. Την αριθµ. οικ.16380/6581/28-02-2017 (A∆Α : ΩΞΛΞ7ΛΕ-ΚΤ4) α̟όφαση ανάθεσης
αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντι̟εριφερειάρχες της Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ αριθµ. 105
Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.07-03-2017).
26. Την αριθµ. 31-05/2017 [Α∆Α : 6ΑΕΩ7ΛΕ-576] α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
της ΠΙΝ ̟ερί Εκλογής Τακτικών και Ανα̟ληρωµατικών µελών της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
27. Την αριθµ. 158-10/24-03-2017 [Α∆Α : ΨΟ6Λ7ΛΕ-ΨΡ8] α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της ΠΙΝ, ̟ερί Εκλογής Αντι̟ροέδρου της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
28. Το υ̟’ αρ. 147ΥΟ∆∆/28-03-2017 ΦΕΚ ̟ερί ορισµού Προέδρου της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
29. Την αριθµ. 19-3/2017/11-02-2017 (Α∆Α: ΩΗ7Π7ΛΕ-ΑΥ0) α̟όφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Ιονίων Νήσων ̟ερί έγκρισης του ετήσιου ̟ρογράµµατος ̟ροµηθειών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2017.
30. Την υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ. οικ.74019/30609/04-09-2017 ( Α∆Α: ΨΞΛΓ7ΛΕ-1ΥΙ ) α̟όφαση
ανάληψης υ̟οχρέωσης µε α/α 1441
31. Την αριθµ. 627-33/29-08-2017 [Α∆Α :6HNΩ7ΛΕ-Λ7Υ] α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της ΠΙΝ, «Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου
∆ιαγωνισµού σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή - υψηλότερο ̟οσοστό
έκ̟τωσης) για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας
ΠΕ Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018».
32. Την αριθµ. 980-55/20-12-2016 [Α∆Α :7Λ7Ζ7ΛΕ-7ΤΟ] α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της ΠΙΝ, ̟ερί έγκρισης συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών για το έτος 2017 στην ΠΕ
Λευκάδας.
33. Το υ̟’ αριθ. οικ.5879/1063/23-01-2017 έγγραφο ̟ρος τους ∆/ντές των σχολικών
συγκροτηµάτων της ΠΕ Λευκάδας, µε σκο̟ό τη συλλογή των στοιχείων για τους έχοντες
δικαίωµα µεταφοράς µαθητές σύµφωνα µε την ΚΥΑ.
34. Το υ̟’ αριθ. οικ.14552/2469/21-02-2017 έγγραφο ̟ρος τον ∆ήµο Λευκάδας και
Μεγανησίου για δυνατότητα χρήσης ιδίων µεταφορικών µέσων.
35. Τα αριθµ.̟ρωτ. 1040/16-04-2013 και 1252/16-05-2013 έγγραφα της ∆/νσης Α/θµιας
Εκ̟αίδευσης Λευκάδας σχετικά µε
τον καθορισµό σχολικών ̟εριφερειών
Νη̟ιαγωγείων και ∆ηµοτικών Σχολείων της ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας
36. Το αριθµ.̟ρωτ. 751/20-04-2015 της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης Λευκάδας σχετικά µε
τον χωροταξικό σχεδιασµό ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας
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37. Την ανάγκη σύνταξη του ̟ροϋ̟ολογισµού της ̟αρούσας διακήρυξης
̟ροσανατολισµένη στο α̟οτέλεσµα ̟ου είναι η εξασφάλιση της ̟ρόσβασης των
µαθητών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκ̟αίδευση µε ακριβή κοστολόγηση
και αξιολόγηση του α̟οτελέσµατος.
38. Το γεγονός ότι ̟ροβλέ̟ονται δικαιώµατα ̟ροαίρεσης και συνε̟ώς ο ̟ροϋ̟ολογισµός
̟ου λαµβάνεται υ̟όψη για τη διενέργεια των α̟αιτουµένων δηµοσιεύσεων είναι αυτός
̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το αρχικό ̟ροϋ̟ολογισµό ̟ροσαυξηµένο µε τα δικαιώµατα
̟ροαίρεσης.
39. Τα αιτήµατα ̟ου ̟εριήλθαν στα Τµήµατα Προµηθειών των Περιφερειακών Ενοτήτων
α̟ό τις σχολικές µονάδες των Νοµών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
40. Την ανάγκη µεταφοράς των µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκ̟αίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε Σύµβαση
∆ηµόσιας Υ̟ηρεσίας για το σχολικό έτος 2017-2018 .

1.5 Προθεσµία ̟αραλαβής ̟ροσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υ̟οβολής των ̟ροσφορών είναι η 12/10/2017 και
ώρα 15:00 µ.µ.
Οι φάκελοι των ̟ροσφορών ̟ου ̟εριέχουν τα α̟αραίτητα έγγραφα σε φυσική µορφή ̟ρέ̟ει
να υ̟οβάλλονται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική
υ̟οβολή τους.
Η διαδικασία α̟οσφράγισης θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής
̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 18/10/2017, ηµέρα Τετάρτη &
ώρα 10:00 ̟.µ. ύστερα α̟ό κανονική ̟ροθεσµία τριάντα (35) ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο
27, του Ν. 4412/2016, α̟ό την ηµεροµηνία α̟οστολής στην Υ̟ηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης
της ̟ροκήρυξης σύµβασης.
Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να καταρτίζουν τις ̟ροσφορές τους α̟ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης
στο ΕΣΗ∆ΗΣ ως «̟ροσχέδιο», ενώ δικαίωµα οριστικής υ̟οβολής έχουν α̟ό τη 06/10/2017.
1.6 ∆ηµοσιότητα
Α. ∆ηµοσίευση στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της ̟αρούσας σύµβασης α̟εστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 0409-2017 στην Υ̟ηρεσία Εκδόσεων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό ε̟ί̟εδο
•
•

Το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη
διαδικτυακή ̟ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, ό̟ου έλαβε
Συστηµικό Αριθµό: 45708
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•
•

•

Προκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύ̟ο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η ̟ροκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση
16 της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότο̟ο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Η ∆ιακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.pin.gov.gr στην διαδροµή : Προκηρύξεις- ∆ιαγωνισµοί.

Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων
Οι δα̟άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και µία
(1) εβδοµαδιαία το̟ική εφηµερίδα βαρύνουν αναλογικά τον ή τους ανάδοχο/ους ̟ροµηθευτές
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ∆ιαγωνισµός α̟οβεί άγονος οι εν λόγω δα̟άνες θα βαρύνουν την
αναθέτουσα Αρχή.
1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
ε̟ιλεγούν, τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, ̟αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον ε̟ιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµ̟ιστευτικότητα των
̟ληροφοριών ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της ̟αρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
● η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα ̟ου α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος αυτής:
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● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (̟ροσαρµοσµένο α̟ό την Αναθέτουσα
Αρχή)
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ∆ηλώσεις Συµµόρφωσης
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Έντυ̟ο Τεχνικής Προσφοράς
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Φύλλο συµµόρφωσης τεχνικών ̟ροδιαγραφών
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ : Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : Υ̟οδείγµατα Εγγυητικών Ε̟ιστολών
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : Σχέδιο Σύµβασης
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ̟ου τυχόν ̟αρέχονται στο ̟λαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Ε̟ικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι ε̟ικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές ̟ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υ̟οβολή, εκτελούνται µε τη
χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα α̟αντήσει σε ερωτήµατα ̟ου θα έχουν υ̟οβληθεί µε τρό̟ο α̟ό τον
ως άνω ̟ροδιαγεγραµµένο. Κανένας υ̟οψήφιος δεν µ̟ορεί, σε ο̟οιασδή̟οτε ̟ερί̟τωση να
ε̟ικαλεσθεί ̟ροφορικές α̟αντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε τους όρους
της διακήρυξης.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6)
ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών και α̟αντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τό̟ο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών – διευκρινίσεων
υ̟οβάλλονται α̟ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή α̟ό εκείνους
̟ου διαθέτουν σχετικά δια̟ιστευτήρια ̟ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό
̟ρόσβασης) και α̟αραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι
ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο. Αιτήµατα ̟αροχής διευκρινήσεων ̟ου υ̟οβάλλονται είτε µε άλλο
τρό̟ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ̟ου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µ̟ορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων ̟ληροφοριών για την κατάρτιση των ̟ροσφορών στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
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α) Όταν, για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν α̟ό τον
οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν ̟αρασχεθεί το αργότερο ̟έντε (5) ηµέρες ̟ριν α̟ό την
̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της ̟αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σ̟ουδαιότητα των ̟ληροφοριών ̟ου
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
̟ροετοιµασία κατάλληλων ̟ροσφορών, δεν α̟αιτείται ̟αράταση των ̟ροθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή ̟ροδικαστικές ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι ̟ροσφορές και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα α̟οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα ̟ου αφορούν αλλοδα̟ούς οικονοµικούς φορείς και ̟ου
θα κατατεθούν α̟ό τους ̟ροσφέροντες στην ̟αρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
ε̟ικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µ̟ορεί να γίνει είτε α̟ό τη
µεταφραστική υ̟ηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε α̟ό το αρµόδιο ̟ροξενείο, είτε α̟ό δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα ̟ερί ∆ικηγόρων, είτε α̟ό ορκωτό
µεταφραστή της χώρας ̟ροέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υ̟ηρεσία.
Ε̟ιτρέ̟εται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδή̟οτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού ̟ου
αφορά αλλοδα̟ή Ε̟ιχείρηση µε τη µορφή ε̟ικυρωµένης φωτοτυ̟ίας ̟ροερχόµενης είτε α̟ό
το νόµιµο ε̟ικυρωµένο έγγραφο α̟ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ̟ροσφέροντος, είτε
α̟ό το ̟ρωτότυ̟ο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η ε̟ικύρωση αυτή ̟ρέ̟ει να έχει γίνει α̟ό δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα ̟ερί ∆ικηγόρων.
Κάθε µορφής ε̟ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές των ̟αραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα
̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου
ή στα κράτη- µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
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χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο ̟αρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό
φορέα.
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή των οικονοµικών φορέων α̟ό έναν ή
̟ερισσότερους εκδότες της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές ̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία α̟ευθύνονται, δ) τον αριθµό
της εγγύησης, ε) το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση, στ) την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ̟ερί̟τωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα ̟αρα̟άνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η
εγγύηση ̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης ̟αραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της
κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ̟οσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή
έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο α̟ευθύνεται και ια) στην ̟ερί̟τωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Στο Παράρτηµα VIII ̟αρατίθενται Υ̟οδείγµατα εγγυητικών ε̟ιστολών.
Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ροκειµένου να
δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Ε̟ιλογής
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή
νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, ̟ου είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών συµ̟ράξεων,
δεν α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή ̟ροσφοράς.
15

17PROC001894583 2017-09-04
3. Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης,
κατατίθεται α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (̟ροσφέροντες), εγγυητική ε̟ιστολή
συµµετοχής ύψους 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης συµ̟εριλαµβανοµένου του
διακιώµατος ̟ροαίρεσης χωρίς ΦΠΑ. (̟ερ. α ̟αρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) ̟ου ανέρχεται
ανάλογα µε το Τµήµα ̟ου υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά
Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής ̟εριλαµβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν
στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί,
̟ριν τη λήξη της ̟ροσφοράς, να ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρατείνει, ̟ριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες µετά:
α) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ̟ροσφυγής ή την έκδοση α̟όφασης ε̟ί
ασκηθείσας ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης κατακύρωσης και
β) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
α̟όφασης ε̟’αυτών,
γ) την ολοκλήρωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, αν ο ̟ροσφέρων α̟οσύρει την ̟ροσφορά του κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής, ̟αρέχει ψευδή στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στα άρθρα
2.2.3 και 2.2.4, δεν ̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ̟αρούσα δικαιολογητικά
ή δεν ̟ροσέλθει εγκαίρως για υ̟ογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι α̟οκλεισµού
Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στην ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό του (εάν ̟ρόκειται για
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε ένα α̟ό τα µέλη του (εάν ̟ρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή ̟ερισσότεροι α̟ό τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υ̟άρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για έναν α̟ό τους
ακόλουθους λόγους:
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α̟όφασης̟λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα̟ολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της κατα̟ολέµησης της
διαφθοράς στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνµελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της
α̟όφασης-̟λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
ό̟ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
ο̟οία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ̟ρόληψη της
χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό
̟αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ. 15), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου
2011, για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το
ν.4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται, ε̟ίσης, όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
ε̟ο̟τικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
i.

ii.

iii.

Στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υ̟οχρέωση του
̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων, η υ̟οχρέωση των ̟ροηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους τους.
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2.2.3.2. Όταν ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί α̟ό δικαστική ή
διοικητική α̟όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό̟ου
είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να
α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο ̟ροσφέρων είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια
όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση.
∆εν α̟οκλείεται ο ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου οφείλει,
συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά ̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ̟ροστίµων είτε
υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης,
̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις:
i. εάν τελεί υ̟ό ̟τώχευση
ii. εάν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
iii. εάν έχει υ̟αχθεί ειδικής εκκαθάρισης
iv. εάν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο
v. εάν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού
vi. εάν έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες.
2.2.3.4. Ο ̟ροσφέρων α̟οκλείεται σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, όταν α̟οδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
̟ράξεων ή ̟αραλείψεών του, είτε ̟ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α̟ό τις ως άνω
̟ερι̟τώσεις.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου
αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 µ̟ορεί να ̟ροσκοµίζει στοιχεία
̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι τα µέτρα ̟ου έλαβε ε̟αρκούν για να α̟οδείξουν την αξιο̟ιστία
του, ̟αρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος α̟οκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
ε̟αρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες ̟εριστάσεις του ̟οινικού αδικήµατος ή του ̟αρα̟τώµατος. Αν
τα µέτρα κριθούν ανε̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον οικονοµικό φορέα το σκε̟τικό της
α̟όφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, µε τελεσίδικη α̟όφαση, σε εθνικό ε̟ί̟εδο, α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν µ̟ορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται στην εν λόγω α̟όφαση.
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2.2.3.6. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των ε̟ανορθωτικών µέτρων κατά
την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ̟αρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης
α̟αιτείται να ασκούν ε̟αγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των ̟ρος
̟αροχή υ̟ηρεσιών, ήτοι µεταφορά µαθητών. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης α̟αιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα α̟ό τα ε̟αγγελµατικά ή εµ̟ορικά µητρώα ̟ου τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανο̟οιούν ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟αίτηση ορίζεται στο
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες ̟ου ̟ροσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην
̟ροηγούµενη ̟ερί̟τωση και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι
σε αντίστοιχα ε̟αγγελµατικά ή εµ̟ορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εµ̟ορικό ή
Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο .Εφόσον δεν υφίσταται υ̟οχρέωση έγγραφης, αυτό
δηλώνεται µε υ̟εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ̟ογεγραµένη α̟ό τον υ̟εύθυνο του
οικονοµικού φορέα

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια για την ̟αρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, η Α.Α. δεν α̟αιτεί ελάχιστα ε̟ί̟εδα χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας για
τους οικονοµικούς φορείς.

2.2.6 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα για την ̟αρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς
[Ι] α̟αιτείται :
α) να διαθέτουν τον α̟αιτούµενο σε αριθµό στόλο οχηµάτων (κύριο όχηµα και εφεδρικό) για
την κάλυψη των θέσεων (χωρητικότητα βάσει αναγνωρισµένων θέσεων), ο ο̟οίος είναι
κατάλληλος και αξιό̟ιστος κυρίως σε θέµατα οδικής ασφάλειας και συµµορφούµενος σύµφωνα
µε κάθε είδους ̟ροβλε̟όµενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη νόµου ή κανονιστική ̟ράξη
αναφορικά µε τον τεχνικό εξο̟λισµό και τις ̟ροδιαγραφές ̟ου εξασφαλίζουν και
α̟οδεικνύουν τη νόµιµη κυκλοφορία των διατιθέµενων οχηµάτων στην Ελληνική Ε̟ικράτεια
για όλη την ̟ερίοδο της σύµβασης
β) να διαθέτουν όλα τα α̟αιτούµενα έγγραφα- ̟ιστο̟οιητικά ̟ου να α̟οδεικνύουν τη νόµιµη
κυκλοφορία των οχηµάτων, την ικανότητα οδήγησης και την εξασφάλιση αξιο̟ρε̟ών
συνθηκών µετακίνησης µικρών µαθητών µε εξάλειψη κάθε ̟ιθανού κινδύνου για την ασφαλή
και έγκαιρη µεταφορά τους (Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ χωρίς δευτερεύουσες ελλείψεις, ∆ί̟λωµα Οδήγησης, Ειδική Άδεια Οδήγησης,
Άδεια Μεταφορέα, Ποινικό Μητρώο Οδηγών - Συνοδών) τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του
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διαγωνισµού καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της.
γ) Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το λεωφορείο ή το ∆.Χ. ε̟ιβατικό (ΤΑΞΙ κλ̟) δεν είναι ιδιόκτητο,
α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση α̟οτελεί η κατάθεση του σχετικού (̟ροσηκόντως ε̟ικυρωµένου)
συµφωνητικού µίσθωσης.
δ) Να διαθέτουν οδηγό/ους των οχηµάτων µε κατάλληλη ικανότητα οδήγησης για τη
διεύκολυνση της µεταφοράς ανήλικων µικρών ̟αιδιών. Ο συµµετέχων δηλώνει ότι σε
̟ερί̟τωση ̟ου αναδειχτεί µειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα χρησιµο̟οιήσει οδηγό/ούς θα
̟ροσκοµίσει υ̟οχρεωτικά το α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων
ή των ∆.Χ. ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κλ̟)
ε) Ο συµµετέχων θα ̟ρέ̟ει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και θα λαµβάνει κάθε µέριµνα για την έγκαιρη και ασφαλή µεταφορά
των µαθητών (έλεγχος ζώνης ασφαλείας).

2.2.7 Πρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης δεν οφείλουν να
̟ροσκοµίσουν κανένα ̟αραστατικό

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µ̟ορούν, οσον αφορά τα σχετικά µε την τεχνική και ε̟αγγελµατική
ικανότητα (της ̟αραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, α̟οδεικνύουν ότι θα έχουν
στη διάθεσή τους τους αναγκαίους ̟όρους, µε την ̟ροσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των
φορέων στην ικανότητα των ο̟οίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια ε̟αγγελµατικής ικανότητας ̟ου σχετίζονται µε τους τίτλους
σ̟ουδών και τα ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα ̟ου ορίζονται στην ̟ερί̟τωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική ε̟αγγελµατική
εµ̟ειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µ̟ορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο,
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες α̟αιτούνται οι
συγκεκριµένες ικανότητες.
Η εκτέλεση της µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης Ν.
Λευκάδας γίνεται υ̟οχρεωτικά α̟ό τον ̟ροσφέροντα ή, αν η ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται α̟ό
ένωση οικονοµικών φορέων, α̟ό έναν α̟ό τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή.

2.2.9 Κανόνες α̟όδειξης ̟οιοτικής ε̟ιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική α̟όδειξη κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών
Προς ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
µία α̟ό τις καταστάσεις της ̟αραγράφου 2.2.3 και β) ̟ληρούν τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής
των ̟αραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της ̟αρούσης, ̟ροσκοµίζουν κατά την υ̟οβολή
της ̟ροσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό το άρθρο 79 ̟αρ.
1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το
ε̟ισυνα̟τόµενο στην ̟αρούσα Παράρτηµα III-EEEΣ το ο̟οίο α̟οτελεί ενηµερωµένη
υ̟εύθυνη δήλωση, µε τις συνέ̟ειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ70 καταρτίζεται βάσει του
τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµ̟ληρώνεται
α̟ό τους ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος 171.
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2.2.9.2 Α̟οδεικτικά µέσα- ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις
συµµετοχής τους, ό̟ως ορίζονται στις ̟αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υ̟οβολή της ̟ροσφοράς, κατά την υ̟οβολή των δικαιολογητικών της ̟αρούσας και κατά τη
σύναψη της σύµβασης στις ̟ερι̟τώσεις του άρθρου 105 ̟αρ. 3 ̟ερ. γ του ν. 4412/2016.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.8. της ̟αρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των ο̟οίων στηρίζεται υ̟οχρεούνται στην υ̟οβολή των δικαιολογητικών ̟ου
α̟οδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της ̟αρούσας
και ότι ̟ληρούν τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής κατά ̟ερί̟τωση (̟αράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του ο̟οίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν ̟ληροί το σχετικό κριτήριο ε̟ιλογής ή για τον ο̟οίο
συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού των ̟αραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα α̟οδεικτικά
στοιχεία, αν και στο µέτρο ̟ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα
̟ιστο̟οιητικά ή τις συναφείς ̟ληροφορίες α̟ευθείας µέσω ̟ρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η ο̟οία διατίθεται δωρεάν, ό̟ως εθνικό
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α̟οθήκευσης
εγγράφων ή σύστηµα ̟ροε̟ιλογής. Η δήλωση για την ̟ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
εµ̟εριέχεται στο Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) .
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή ̟ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 οι
̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την ̟αράγραφο 2.2.3.1 α̟όσ̟ασµα του σχετικού µητρώου, ό̟ως του ̟οινικού µητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις. Η
υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν
εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στην ως άνω ̟αράγραφο. Ε̟ίσης σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας
δηλώσει ότι θα χρησιµο̟οιήσει οδηγό/ούς, θα ε̟ισυνάψει α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου και
για τον οδηγό/ούς αυτόν/ούς.
β.) για την ̟αράγραφο 2.2.3.2 ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους - µέλους ή χώρας α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις
υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ε̟ικουρικής και κύριας)
και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους. Α̟ό τα ̟εριεχόµενα των ̟ιστο̟οιητικών
χρειάζεται να ̟ροκύ̟τει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
̟ιστο̟οιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής
των ̟ροσφορών.
Ε̟ι̟λέον θα ̟ροσκοµιστεί υ̟εύθυνη δήλωση (ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ) του
̟ροσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισµούς κύριας και ε̟ικουρικής ασφάλισης) στου ο̟οίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
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γ) για την ̟αράγραφο 2.2.3.4 ̟ερί̟τωση β΄ ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελεί υ̟ό
̟τώχευση ή δεν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υ̟ό
αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή δεν έχει υ̟αχθεί σε
διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό
̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή ̟ιστο̟οιητικό ή
ό̟ου το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό αυτό δεν καλύ̟τει όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται
στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4, το
έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν, ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, ε̟ίσηµη δήλωση στην ο̟οία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας ̟αραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4.
δ) Για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2.2.3.4 υ̟εύθυνη δήλωση (ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ) του ̟ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού
του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό του οι οριζόµενοι στην ̟αράγραφο λόγοι α̟οκλεισµού.
ε) για την ̟αράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών, εφόσον ο
̟ροσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία . [Εξαιρούνται της υ̟οχρέωσης αυτής οι
εταιρείες ̟ου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και
υ̟οβάλλουν ̟ερί τούτου υ̟εύθυνη δήλωση του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου τους]:
Ειδικότερα ο ̟ροσωρινός ανάδοχος υ̟οβάλλει ̟ιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε
µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της
εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς.
Εάν ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδα̟ή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές ̟ροσκοµίζει ̟ιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική
κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το ̟ολύ 30 (τριάντα)
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο α̟ό το ο̟οίο να
̟ροκύ̟τει η ονοµαστικο̟οίηση µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου των µετοχών, ̟ου έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς.
Σε διαφορετική ̟ερί̟τωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην ο̟οία έχει την έδρα
της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υ̟οβάλλει βεβαίωση ̟ερί µη υ̟οχρέωσης
ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών α̟ό αρµόδια αρχή, εφόσον υ̟άρχει σχετική ̟ρόβλεψη,
διαφορετικά ̟ροσκοµίζει υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη
κατάσταση µετόχων ̟ου κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια
κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση,
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αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν ̟ροσκοµισθεί κατάσταση κατά τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους ̟ου οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υ̟εισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να
α̟οδείξει τη δυνατότητα υ̟οβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην ̟ερί̟τωση αυτή η
εταιρεία α̟οκλείεται α̟ό την ̟αρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης υ̟οβάλλεται η υ̟εύθυνη δήλωση της κοινής
α̟όφασης των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν.
3414/2005».και
στ) για την ̟αράγραφο 2.2.3.9. υ̟εύθυνη δήλωση (ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ) του
̟ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους - µέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
α̟όφαση α̟οκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την α̟όδειξη της α̟αίτησης της ̟αραγράφου 2.2.4. (α̟όδειξη καταλληλόλητας για
την άσκηση ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας) ̟ροσκοµίζουν:
α)Πιστο̟οιητικό του οικείου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού µητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ̟ροσκοµίζουν
βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµ̟ορικό ή Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο, µε το ο̟οίο
̟ιστο̟οιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό ε̟άγγελµά τους, ή
βεβαίωση άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό αρµόδια δηµόσια αρχή.
Ειδικά οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ̟άροχοι υ̟ηρεσιών α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι
στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εµ̟ορικό ή Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο. Εφόσον δεν υφίσταται
υ̟οχρέωση έγγραφής τους σε ένα α̟ό τα ανωτέρω ε̟ιµελητήρια υ̟οχρεούνται να
̟ροσκοµίσουν: Α) Υ̟εύθυνη δήλωση (ψηφιακά υ̟ογεγραµένη) στην ο̟οία να δηλώνεται η
µη υ̟οχρέωση εγγραφής τους Β) Βεβαίωση αρµόδιας φορολογικής αρχής έναρξης εργασιών
φυσικού ή νοµικού ̟ροσώ̟ου και Γ) Βεβαίωση αρµόδιας φορολογικής αρχής α̟ό την ο̟οία
να ̟ροκύ̟τει ο κωδικός αριθµός δραστηριοτήτων [Έναρξη ∆ραστηριότητας ΚΑ∆ α̟ό τη
∆ΟΥ], συµ̟εριλαµβανοµένης ένορκης δήλωσης ενώ̟ιον συµβολαιογράφου, στην ο̟οία να
αναφέρεται το ειδικό ε̟άγγελµά τους .
Β.3. Για την α̟όδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας της ̟αραγράφου
2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς δεν α̟αιτείται να ̟ροσκοµίζουν α̟οδεικτικά ότι ̟ληρούν τα
ελάχιστα κριτήρια οικονοµικής ε̟άρκειας .
Β.4. Για την α̟όδειξη της τεχνικής ικανότητας της ̟αραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς
̟ροσκοµίζουν:
Α) Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας των λεωφορείων,
των ∆.Χ. ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κλ̟) ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου.
Β) Ε̟ικυρωµένο φωτοαντίγραφο (ό̟ου α̟αιτείται δηλ. σε ̟ερί̟τωση ιδιωτικού ΚΤΕΟ) του
̟ρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι τα
διατιθέµενα ̟ρος χρήση λεωφορεία ή τα ∆.Χ. ε̟ιβατικά (ΤΑΞΙ κλ̟) διασφαλίζουν την ασφαλή
µεταφορά των µαθητών τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας ̟ροσφορών όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της.
(∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
Γ) Ε̟ικυρωµένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή βεβαίωση της ασφαλιστικής
εταιρείας στην ο̟οία θα αναγράφονται οι αριθµοί κυκλοφορίας των ασφαλισµένων οχηµάτων
καθώς και το διάστηµα ασφάλισης τους τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας
̟ροσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσής της (∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
23

17PROC001894583 2017-09-04
∆) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοι̟ών οδηγών εφόσον
δηλωθεί ότι θα χρησιµο̟οιηθούν) οι ο̟οίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής
ηµεροµηνίας ̟ροσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της. (∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
Ε) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ΄Αδειας Οδήγησης για τους οδηγούς των ∆.Χ. ε̟ιβατικών
(ΤΑΞΙ κλ̟) εφόσον α̟αιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα εφόσον α̟αιτείται
τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας ̟ροσφορών όσο και κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της. (∆έσµευση ̟ροσκόµισης
δικαιολογητικών σε ισχύ).
∆ιευκρινίζεται ότι οι όροι λεωφορείο (µεγάλο-µικρό) και ∆Χ ε̟ιβατικό έχουν την έννοια ό̟ως
αυτή αναλύεται στην ̟αράγραφο 2α του ̟αραρτήµατος της αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ
Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ. Ε̟ίσης, υ̟ενθυµίζεται ότι δικαιολογητικά ̟ου εκδίδονται σε Κράτος εκτός
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
Β.5. Για την α̟όδειξη της συµµόρφωσής τους µε ̟ρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και ̟ρότυ̟α
̟εριβαλλοντικής διαχείρισης της ̟αραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς δεν α̟αιτείται να
̟ροσκοµίζουν α̟οδεικτικά .
Β.6. Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, ̟ροσκοµίζει τα κατά ̟ερί̟τωση
νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης (ό̟ως καταστατικά,
̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ̟ερί̟τωση Α.Ε.,
κλ̟., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να
̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις των καταστατικών, το/τα
̟ρόσω̟ο/α ̟ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα υ̟ογραφής κλ̟.), τυχόν τρίτοι, στους ο̟οίους
έχει χορηγηθεί εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του
οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν ̟ιστο̟οίηση α̟ό
οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ̟ιστο̟οίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µ̟ορούν να
̟ροσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια
αρχή ή το ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης.
Στα ̟ιστο̟οιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των ο̟οίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον ε̟ίσηµο κατάλογο ή η ̟ιστο̟οίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η ̟ιστο̟οιούµενη εγγραφή στους ε̟ίσηµους καταλόγους α̟ό τους αρµόδιους οργανισµούς ή
το ̟ιστο̟οιητικό, ̟ου εκδίδεται α̟ό τον οργανισµό ̟ιστο̟οίησης, συνιστά τεκµήριο
καταλληλόλητας όσον αφορά τις α̟αιτήσεις ̟οιοτικής ε̟ιλογής, τις ο̟οίες καλύ̟τει ο
ε̟ίσηµος κατάλογος ή το ̟ιστο̟οιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους α̟αλλάσσονται α̟ό
την υ̟οχρέωση υ̟οβολής των δικαιολογητικών ̟ου αναφέρονται στο ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής
τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν τα
̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει
στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 19 ̟αρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.9. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οικονοµικός φορέας ε̟ιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.8 για την α̟όδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους ̟όρους, ̟ροσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον
σκο̟ό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη
̟ροσφορά βάσει τιµής (Χαµηλότερη τιµή-Υψηλότερο ̟οσοστό έκ̟τωσης) δηλαδή βάσει:
● του µεγαλύτερου ̟οσοστού έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ̟άνω στην τιµή του κάθε δροµολογίου
και στο σύνολο του Τµήµατος της ΟΜΑ∆ΑΣ Α.
● του µεγαλύτερου ̟οσοστού έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ̟άνω στην τιµή του κάθε δροµολογίουΤµήµατος της ΟΜΑ∆ΑΣ Β.
● του µεγαλύτερου ̟οσοστού έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ̟άνω στην τιµή του κάθε δροµολογίουΤµήµατος της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ.
Προσφορές υ̟οβάλλονται, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, για τουλάχιστον ένα Τµήµα ή ̟ερισσότερα
του ενός ή για το σύνολο των τµηµάτων (ό̟ως αυτές ̟ροσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
̟αρούσας), η δε κατακύρωση µ̟ορεί να γίνει και για ̟ερισσότερα του ενός τµήµατα ή και για
το σύνολο των τµηµάτων στο ίδιο µειοδότη.
Ο µέγιστος αριθµός ΤΜΗΜΑΤΩΝ ̟ου µ̟ορεί να ανατεθεί σε έναν ̟ροσφέροντα είναι α̟ό
ένα (1) κατά ελάχιστον τµήµα ή ̟ερισσότερα του ενός έως και το σύνολο των τµηµάτων εφόσον
̟ληρεί τα κριτήρια κατακύρωσης και τηρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις έγκαιρης και ασφαλής
µεταφοράς των µαθητών και διαθέτει των α̟αιτούµενο στόλο οχηµάτων.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε βάση τις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙ: Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ε.Ε.Ε.Σ., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ∆ηλώσεις
Συµµόρφωσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:
Φύλλο συµµόρφωσης τεχνικών ̟ροδιαγραφών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: Υ̟όδειγµα Οικονοµικής
Προσφοράς, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: Σχέδιο Σύµβασης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΡΗΤΡΕΣ της ∆ιακήρυξης, για όλες τις ̟εριγραφόµενες υ̟ηρεσίες ανά είδος / τµήµα.
∆εν ε̟ιτρέ̟ονται εναλλακτικές ̟ροσφορές
Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται
υ̟οχρεωτικά ψηφιακά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε
α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να
̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής88. Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά,
η ο̟οία υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά ψηφιακά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου
α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά
α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
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(συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών
2.4.2.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα διακήρυξη (̟αράγραφος 1.5.), στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα
36 και 37 και την Υ̟ουργική Α̟όφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υ̟ογραφή, χορηγούµενη α̟ό ̟ιστο̟οιηµένη αρχή ̟αροχής ψηφιακής
υ̟ογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή ̟ύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3
̟αρ. 3.2 έως 3.4 της Υ̟ουργικής Α̟όφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
2.4.2.2. Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς και ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα µε υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω
Υ̟ουργικής Α̟όφασης.
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η δυνατότητα
υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε ̟ερι̟τώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη : «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική
̟ροσφορά σύµφωνα µε την ̟αρούσα διακήρυξη.
(β) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται η
οικονοµική ̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα
δικαιολογητικά.
Α̟ό τον ̟ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού ̟εδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της ̟ροσφοράς του ̟ου έχουν εµ̟ιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ̟ληροφορίες ως
εµ̟ιστευτικές, λόγω ύ̟αρξης τεχνικού ή εµ̟ορικού α̟ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές ̟ράξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν την
εµ̟ιστευτικότητα της συγκεκριµένης ̟ληροφορίας.
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∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις
̟ροσφερόµενες ̟οσότητες, την οικονοµική ̟ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς
̟ου χρησιµο̟οιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους ̟ροσφορά
συµ̟ληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια
το σύστηµα ̟αράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα ο̟οία υ̟ογράφοντα ψηφιακά και
υ̟οβάλλονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα. Τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και του ̟αραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το ο̟οίο θα υ̟ογραφεί
ηλεκτρονικά) ̟ρέ̟ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση το σύστηµα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο
̟ροσφέρων καλείται να ̟αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] .
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υ̟οβάλλει τους ανωτέρω (υ̟ο) φακέλους µέσω του
Συστήµατος, ό̟ως ̟εριγράφεται ̟αρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υ̟οβάλλονται α̟ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύ̟ου pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/̟αραχθεί α̟ό τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυ̟τογραφηµένη ψηφιακή υ̟ογραφή
σκληρής α̟οθήκευσης, χωρίς να α̟αιτείται θεώρηση γνησίου της υ̟ογραφής.
Α̟ό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική α̟όδειξη υ̟οβολής ̟ροσφοράς, η ό̟οια α̟οστέλλεται
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή (και όχι την καταληκτική
ηµεροµηνία) των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών ̟ροσκοµίζονται υ̟οχρεωτικά α̟ό
τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ̟η µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο,
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ̟ροσφοράς τα ο̟οία α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε
̟ρωτότυ̟η µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, τα
̟ρωτότυ̟α έγγραφα τα ο̟οία έχουν εκδοθεί α̟ό ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν ε̟ικύρωση
α̟ό δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα ̟ου φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν
̟ροσκοµίζονται σε έντυ̟η µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα ο̟οία φέρουν ψηφιακή
υ̟ογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα ̟ροβλέ̟εται α̟ό το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υ̟οχρεούνται να α̟οδέχονται σε αντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων.
Οι τυχόν α̟αιτούµενες δηλώσεις ή υ̟εύθυνες δηλώσεις του ̟αρόντος άρθρου ̟ου
υ̟ογράφονται ψηφιακά α̟ό τους έχοντες υ̟οχρέωση ̟ρος τούτο, δεν α̟αιτείται να φέρουν
σχετική βεβαίωση γνησίου υ̟ογραφής α̟ό αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Ε̟ι̟λέον, οι υ̟εύθυνες δηλώσεις α̟αιτείται, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία
ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υ̟ογραφής τους η ο̟οία να είναι εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών ̟ρο της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής των
̟ροσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ζητεί α̟ό ̟ροσφέροντες και υ̟οψήφιους σε ο̟οιοδή̟οτε
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υ̟οβάλλουν σε έντυ̟η µορφή και σε
εύλογη ̟ροθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία ̟ου έχουν υ̟οβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό α̟αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ∆ικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται να ̟ροσκοµιστούν α̟ό τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο σε έντυ̟η µορφή εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή τους και αφορούν τα δικαιολογητικά ̟ου
α̟οτελούν το ̟εριεχόµενο του υ̟οφακέλου: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (̟αρ. 2.4.3) & του υ̟οφακέλου: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (̟αρ.
2.4.4.) θα κατατεθούν στην Α.Α. ως εξής:
Α. Τα δικαιολογητικά ̟ου α̟οτελούν το ̟εριεχόµενο του υ̟οφακέλου: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (̟αρ. 2.4.3) θα το̟οθετηθούν µέσα σε καλά
σφραγισµένο φάκελο Α4 (υ̟οφάκελο), στον ο̟οίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς µε
κεφαλαία γράµµατα:
1. Τα ̟λήρη στοιχεία του α̟οστολέα.
2. Τον Α̟οδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
31100 ΛΕΥΚΑ∆Α
3.Την ένδειξη:
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων
χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019», (ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ…………… …….∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:…………………….

Β. Τα δικαιολογητικά ̟ου α̟οτελούν το ̟εριεχόµενο του υ̟οφακέλου: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Τα ̟λήρη στοιχεία του α̟οστολέα.
2. Τον Α̟οδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
31100 ΛΕΥΚΑ∆Α
3.Την ένδειξη:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα
σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019», (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………… …….∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ)
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:…………………….

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (̟αρ. 2.4.4.) θα το̟οθετηθούν µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο Α4
(υ̟οφάκελο), στον ο̟οίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
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Γ. Οι δύο Υ̟οφάκελοι Α4 µε τις ενδείξεις: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα το̟οθετηθούν µαζί µέσα σε ένα
σφραγισµένο Φάκελο στον ο̟οίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα:
1. Τα ̟λήρη στοιχεία του α̟οστολέα.
2. Τον Α̟οδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
31100 ΛΕΥΚΑ∆Α
3.Την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το έργο:
«Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη
2017-2018 και 2018-2019», (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………… …….∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ)
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:…………………….

Ο ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟΣ θα κατατεθεί στο Τµήµα Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Λευκάδας µε σκο̟ό να ̟ρωτοκολληθεί για την α̟όδειξη της ηµεροµηνίας
̟αραλαβής του φακέλου.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Στον (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική ̟ροσφορά»
̟εριλαµβάνονται τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κατά ̟ερί̟τωσης κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
συγκεκριµένα:
•

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

Οι ̟ροσφέροντες υ̟οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ̟ροσφορά τους, εγκαίρως και
̟ροσηκόντως, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf, ό̟ως
αναλυτικά ̟εριγράφονται κατωτέρω:
α) το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ).
Οι ̟ροσφέροντες συµ̟ληρώνουν το σχετικό ̟ρότυ̟ο ΕΕΕΣ το ο̟οίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή
αρχείων τύ̟ου XML και PDF, στη διαδικτυακή ̟ύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). β) εγγύηση συµµετοχής,
σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις ̟αραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της ̟αρούσας
διακήρυξης.
Το εν λόγω ̟ρότυ̟ο υ̟οβάλλεται σύµφωνα µε τις αναρτηµένες οδηγίες στον ως άνω
διαδικτυακό τό̟ο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Εµ̟ορίου και Προστασίας
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Καταναλωτή του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Ανά̟τυξης “Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ESPD)”
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν το ΕΕΕΣ
για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε ̟ροσφέροντας συµ̟ληρώνει ένα (1) µόνο Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο
των Τµηµάτων / δροµολογίων για τα ο̟οία θα καταθέσει ̟ροσφορά.
β) την εγγύηση συµµετοχής, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της ̟αρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής ̟ροσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή (̟ρωτότυ̟ο) εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII-Υ̟οδείγµατα
Εγγυητικών Ε̟ιστολών).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε ̟ροσφέροντας ̟ροσκοµίζει µία (1) εγγυητική ε̟ιστολή για κάθε
∆ροµολόγιο για το ο̟οίο θα καταθέσει ̟ροσφορά.
γ) υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, δέσµευσης τήρησης αρχών (βλ.̟αρ.1.7) (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 1). (ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΥ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε ̟ροσφέροντας ̟ροσκοµίζει µία (1) µόνο Υ̟εύθυνη ∆ήλωση για το
σύνολο των Τµηµάτων / δροµολογίων για τα ο̟οία θα καταθέσει ̟ροσφορά.
δ) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 2).
(ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ- Υ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε ̟ροσφέροντας ̟ροσκοµίζει µία (1) µόνο Υ̟εύθυνη ∆ήλωση για το
σύνολο των Τµηµάτων / δροµολογίων για τα ο̟οία θα καταθέσει ̟ροσφορά.
ε) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 3).
(ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ -Υ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε ̟ροσφέροντας ̟ροσκοµίζει µία (1) µόνο Υ̟εύθυνη ∆ήλωση για το
σύνολο των Τµηµάτων / δροµολογίων για τα ο̟οία θα καταθέσει ̟ροσφορά.
στ) Φύλλο Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI). (ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ- Υ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε ̟ροσφέροντας ̟ροσκοµίζει ένα (1) µόνο Φύλλο Συµµόρφωσης
Τεχνικών Προδιαγραφών για το σύνολο των Τµηµάτων / δροµολογίων για τα ο̟οία θα
καταθέσει ̟ροσφορά.
ζ) Υ̟όδειγµα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) (ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ- Υ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε ̟ροσφέροντας ̟ροσκοµίζει ένα (1) µόνο Έντυ̟ο Τεχνικής
Προσφοράς για το σύνολο των Τµηµάτων / δροµολογίων για τα ο̟οία θα καταθέσει
̟ροσφορά.
η) Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας των λεωφορείων,
των ∆.Χ. ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κλ̟) ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου.
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(Υ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή).
θ) Ε̟ικυρωµένο φωτοαντίγραφο (ό̟ου α̟αιτείται δηλ. σε ̟ερί̟τωση ιδιωτικού ΚΤΕΟ) του
̟ρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι τα
διατιθέµενα ̟ρος χρήση λεωφορεία ή τα ∆.Χ. ε̟ιβατικά (ΤΑΞΙ κλ̟) διασφαλίζουν την ασφαλή
µεταφορά των µαθητών τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας ̟ροσφορών όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της.
(∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ) (Υ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκοµίζεται
σε έντυ̟η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή).
ι) Ε̟ικυρωµένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή βεβαίωση της ασφαλιστικής
εταιρείας στην ο̟οία θα αναγράφονται οι αριθµοί κυκλοφορίας των ασφαλισµένων οχηµάτων
καθώς και το διάστηµα ασφάλισης τους τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας
̟ροσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσής της (∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ). (Υ̟οβάλλεται
Ηλεκτρονικά και Προσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την
ηλεκτρονική υ̟οβολή).
κ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοι̟ών οδηγών εφόσον
δηλωθεί ότι θα χρησιµο̟οιηθούν) οι ο̟οίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής
ηµεροµηνίας ̟ροσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της. (∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
(Υ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή).
λ) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ΄Αδειας Οδήγησης για τους οδηγούς των ∆.Χ. ε̟ιβατικών
(ΤΑΞΙ κλ̟) εφόσον α̟αιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα εφόσον α̟αιτείται
οι ο̟οίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας ̟ροσφορών όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της.
(∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ). (Υ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά και
Προσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε ̟ροσφέροντας ̟ροσκοµίζει ένα (1) µόνο δικαιολογητικό των
̟ερι̟τώσεων (η,θ,ι,κ,λ,) για το σύνολο των Τµηµάτων / δροµολογίων για τα ο̟οία θα
καταθέσει ̟ροσφορά.
Α̟αιτείται δε και η συνυ̟οβολή του ̟λήρους ̟αραγόµενου α̟ό το σύστηµα ηλεκτρονικού
αρχείου σε µορφή pdf της Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά υ̟ογραµµένου.(βλ. ̟αρ. 2.4.4.4.)
Η ε̟ικύρωση των εγγράφων θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 1 του
N.4250/2014 «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων
και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του ̟.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοι̟ές ρυθµίσεις (74/Α’/26-03-2014).
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν τα
̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 19 ̟αρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.4.3.2 H τεχνική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλες τις α̟αιτήσεις και τις ̟ροδιαγραφές
̟ου έχουν τεθεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Α̟αιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ της
∆ιακήρυξης , ̟εριγράφοντας ακριβώς ̟ώς οι συγκεκριµένες α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές
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̟ληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των ο̟οίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των ̟ροσφερόµενων υ̟ηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ)
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης ̟ου ̟ροτίθενται να αναθέσουν υ̟ό
µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνουν.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρό̟ος σύνταξης και υ̟οβολής
οικονοµικών ̟ροσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην ̟αρούσα κριτήριο
ανάθεσης η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη
τιµή-υψηλότερο ̟οσοστό έκ̟τωσης) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της διακήρυξης:
Α. Τιµές: Προσφορά µε ̟οσοστό έκ̟τωσης.
Στην οικονοµική ̟ροσφορά δίνεται το ̟ροσφερόµενο ̟οσοστό έκ̟τωσης στο «ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» των δροµολογίων ό̟ως έχουν συνταχθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ό̟ως ̟αρακάτω:
• ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ̟άνω στην τιµή (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
του κάθε δροµολογίου και για το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 της ΟΜΑ∆ΑΣ Α.
• ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ̟άνω στην τιµή (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
του κάθε ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ της ΟΜΑ∆ΑΣ Β.
• ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί τοις εκατό ̟άνω στην τιµή (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
του κάθε ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ.
Στον Υ̟οφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ̟ου θα ̟ροσκοµιστεί στην
Αναθέτουσα Αρχή θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται:
Α) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) (ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ- Υ̟οβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκοµίζεται σε έντυ̟η µορφή εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε ̟ροσφέροντας ̟ροσκοµίζει ένα (1) ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) για κάθε ΤΜΗΜΑ για το ο̟οίο θα καταθέσει
̟ροσφορά.
Α̟αιτείται δε και η συνυ̟οβολή του ̟λήρους ̟αραγόµενου α̟ό το σύστηµα ηλεκτρονικού
αρχείου σε µορφή pdf της Οικονοµικής Προσφοράς ψηφιακά υ̟ογραµµένου.
Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών
στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ε̟ισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ̟οσοστό Φ.Π.Α. ε̟ί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα
υ̟ολογίζεται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα.
Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
ανα̟ροσαρµόζονται ̟λην των ̟ροβλε̟όµενων στην υ̟΄αριθµ. 24001/2012 ΚΥΑ.
Ως α̟αράδεκτες θα α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές στις ο̟οίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή ̟ου
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ ̟ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη
τιµή, µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υ̟ερβαίνει
τον ̟ροϋ̟ολογισµό της σύµβασης ̟ου καθορίζεται και τεκµηριώνεται α̟ό την αναθέτουσα
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αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
̟αρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών
Οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς εώς
31/08/2018.
Προσφορά η ο̟οία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α̟ό τον ανωτέρω ̟ροβλε̟όµενο
α̟ορρί̟τεται.
Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί α̟ό την
αναθέτουσα αρχή, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη ̟αράταση της εγγυητικής ε̟ιστολής
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 ̟αρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
̟αράγραφο 2.2.2. της ̟αρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την
̟ροβλε̟όµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της ̟ροσφοράς,
τα α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά ̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, ο̟ότε οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία µ̟ορούν να
ε̟ιλέξουν είτε να ̟αρατείνουν την ̟ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους
ζητηθεί ̟ριν την ̟άροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου ̟αράτασης της ̟ροσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία ̟ερί̟τωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές
τους και α̟οκλείονται οι λοι̟οί οικονοµικοί φορείς. ̟ερί̟τωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε
όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους και α̟οκλείονται οι λοι̟οί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι α̟όρριψης ̟ροσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
̟ροσφορών, α̟ορρί̟τει, σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟ροσφορά:
α) η ο̟οία δεν υ̟οβάλλεται εµ̟ρόθεσµα, µε τον τρό̟ο και µε το ̟εριεχόµενο ̟ου ορίζεται ̟ιο
̟άνω και συγκεκριµένα στις ̟αραγράφους 2.3.1 (Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.3.2.
(Χρόνος και τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.3.3. (Περιεχόµενο φακέλου δικαιολογητικών
συµµετοχής, τεχνικής ̟ροσφοράς),2.3.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ̟ροσφοράς,
τρό̟ος σύνταξης και υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών) , 2.3.5. (Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών),
3.1. (Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της ̟αρούσας,
β) η ο̟οία ̟εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν ε̟ιδέχονται
συµ̟λήρωση ή διόρθωση ή εφόσον ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
α̟οκατασταθεί κατά την α̟οσαφήνιση και την συµ̟λήρωσή της σύµφωνα µε την ̟αράγραφο
3.1.1. της ̟αρούσης διακήρυξης,
γ) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν έχει ̟αράσχει τις α̟αιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι α̟οδεκτή α̟ό την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.1.1. της ̟αρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η ο̟οία είναι εναλλακτική ̟ροσφορά
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ε) η ο̟οία υ̟οβάλλεται α̟ό έναν ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλλει δύο ή ̟ερισσότερες
̟ροσφορές. Ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει και στην ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε
κοινά µέλη, καθώς και στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως µέλη ενώσεων
ζ) η ο̟οία είναι υ̟ό αίρεση,
η) η ο̟οία θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής,
θ) η ο̟οία ̟αρουσιάζει ελλείψεις ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ου ζητούνται α̟ό τα έγγραφα
της ̟αρούσης διακήρυξης και α̟οκλίσεις ως ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές
της σύµβασης.
3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική α̟οσφράγιση ̟ροσφορών
Το ̟ιστο̟οιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού), ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής α̟οσφράγισης των φακέλων των ̟ροσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 18-10-2017 και ώρα 10:00 ̟.µ.

•

Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

•

Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά
την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την α̟οσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε ̟ροσφέρων ̟ου συνεχίζει σε
ε̟όµενο στάδιο α̟οκτά ̟ρόσβαση στις λοι̟ές ̟ροσφορές και τα υ̟οβληθέντα δικαιολογητικά
τους, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟τυχών εκείνων της κάθε ̟ροσφοράς ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως
εµ̟ιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµ̟ληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά ̟ου έχουν υ̟οβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
̟εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής ̟ροσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση ̟ροσφορών
Μετά την κατά ̟ερί̟τωση ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
̟ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κειµένων διατάξεων.
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Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή καταχωρεί όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορές, καθώς και τα υ̟οβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε ̟ρακτικό, το ο̟οίο
υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής ̟ροσφοράς,
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει ̟ρακτικό για την
α̟όρριψη των τεχνικών ̟ροσφορών ̟ου δεν γίνονται α̟οδεκτές και την α̟οδοχή ή/και
βαθµολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύµβασης. Τα ανωτέρω υ̟ό στοιχεία α και β στάδια µ̟ορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών,
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι̟ών στοιχείων των ̟ροσφορών,
α̟οσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται στην ειδική ̟ρόσκληση. Για όσες
̟ροσφορές δεν κρίθηκαν α̟οδεκτές κατά τα ̟ροηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι
της οικονοµικής ̟ροσφοράς δεν α̟οσφραγίζονται αλλά τηρούνται α̟ό την αναθέτουσα αρχή
µέχρι την οριστική ε̟ίλυση τυχόν διαφορών ̟ου ̟ροκύψουν α̟ό την ως άνω διαδικασία
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.4. της ̟αρούσας.
δ) Η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών και
συντάσσει ̟ρακτικό στο ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα την α̟οδοχή ή α̟όρριψή τους, την
κατάταξη των ̟ροσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την ̟αρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του ̟ροσωρινού αναδόχου.
Εάν οι ̟ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή α̟αιτεί α̟ό τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος
̟ου ̟ροτείνουν στην ̟ροσφορά τους, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην ̟ερί̟τωση ισοδύναµων ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισοδύναµες ̟ροσφορές.
Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία αυτών των
οικονοµικών φορέων.
Τα α̟οτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων ε̟ικυρώνονται µε α̟όφαση/α̟οφάσεις του
α̟οφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η ο̟οία κοινο̟οιείται στους ̟ροσφέροντες
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά των ανωτέρω α̟οφάσεων χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή σύµφωνα µε την ̟αράγραφο
3.4. της ̟αρούσας..
3.2 Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή α̟οστέλλει σχετική ηλεκτρονική
̟ρόσκληση µέσω του συστήµατος στον ̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας δεκα̟έντε
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(15) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα ̟ρωτότυ̟α ή
αντίγραφα ̟ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών ̟ου ̟εριγράφονται στην ̟αρούσα διακήρυξη, ως α̟οδεικτικά
στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την ̟λήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας άσκησης ε̟αγγελµατικής
δραστηριότητας της ̟αραγράφου 2.2.4 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υ̟οβάλλονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα («̟ροσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και ̟ροσκοµίζονται κατά
̟ερί̟τωση α̟ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής
τους. Όταν υ̟ογράφονται α̟ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή.
Με την ̟αραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει ε̟ιβεβαίωση της
̟αραλαβής τους και α̟οστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον ο̟οίο
̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η ̟ροσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης ̟ου δεν φέρουν ψηφιακή
υ̟ογραφή θα το̟οθετηθούν µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο Α4 , στον ο̟οίο θα
αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:

1. Τα ̟λήρη στοιχεία του α̟οστολέα.
2. Τον Α̟οδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
31100 ΛΕΥΚΑ∆Α
3.Την ένδειξη:
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ
Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019» (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ……………
…….∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ)
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:…………………….

Ο ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟΣ θα κατατεθεί στο Τµήµα Γραµµατείας της Π.Ε. Λευκάδας µε σκο̟ό να
̟ρωτοκολληθεί για την α̟όδειξη της ηµεροµηνίας ̟αραλαβής του φακέλου
Αν µετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
δια̟ιστωθεί ότι δεν έχουν ̟ροσκοµισθεί ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά ̟ου υ̟οβλήθηκαν,
̟αρέχεται ̟ροθεσµία στον ̟ροσωρινό ανάδοχο να τα ̟ροσκοµίσει ή να τα συµ̟ληρώσει εντός
̟έντε (5) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδο̟οίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί αιτιολογηµένα να ̟αρατείνει την ως άνω ̟ροθεσµία κατ’
ανώτατο όριο για δεκα̟έντε (15) ε̟ι̟λέον ηµέρες.
Όσοι υ̟έβαλαν ̟αραδεκτές ̟ροσφορές λαµβάνουν γνώση των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών
̟ου κατατέθηκαν.
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Ο ̟ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την
αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, τηρουµένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου
δηλώθηκαν µε το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα ̟ρωτότυ̟α ή
αντίγραφα των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ή
iii) α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν
α̟οδεικνύονται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι
α̟οκλεισµού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής) της ̟αρούσας,
Σε ̟ερί̟τωση έγκαιρης και ̟ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές
στις ̟ροϋ̟οθέσεις τις ο̟οίες ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆., ότι ̟ληροί, οι
ο̟οίες ε̟ήλθαν ή για τις ο̟οίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της
έγγραφης ειδο̟οίησης για την ̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
µεταβολές), δεν κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟οβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν ̟ροσκοµίσει
ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν α̟οδείξει ότι ̟ληροί τα κριτήρια
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.4-2.2.8 της ̟αρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
̟ρακτικού την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο α̟οφαινόµενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α̟όφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του ̟ροσωρινού αναδόχου ως
εκ̟τώτου. Ε̟ισηµαίνεται ότι, η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη
εισήγησή της, µ̟ορεί να ̟ροτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη
ή µικρότερη ̟οσότητα κατά ̟οσοστό στα εκατό και ως εξής:
Ποσοστό 15% στην ̟ερί̟τωση της µεγαλύτερης ̟οσότητας και ̟οσοστό 50% στην ̟ερί̟τωση
µικρότερης ̟οσότητας. (̟αραγρ. 1, άρθρο 104, Ν.4412/2016). Για κατακύρωση µέρους της
̟οσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ̟οσοστού, α̟αιτείται ̟ροηγούµενη α̟οδοχή
α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο.
Τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Ε̟ιτρο̟ής ε̟ικυρώνονται µε την α̟όφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
̟ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, σε κάθε ̟ροσφέροντα
̟ου έχει υ̟οβάλει α̟οδεκτή ̟ροσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός α̟ό
τον ̟ροσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της
α̟όφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης ε̟έρχονται εφόσον διενεργηθεί η
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κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υ̟οβάλει
ε̟ικαιρο̟οιηµένα τα δικαιολογητικά της ̟αραγράφου 2.2.3.
Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της α̟όφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
ε̟έρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) ά̟ρακτη ̟άροδος των ̟ροθεσµιών άσκησης των ̟ροβλε̟όµενων στην ̟αράγραφο 3.4. της
̟αρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της ̟ροδικαστικής και δικαστικής ̟ροστασίας
και α̟ό τις α̟οφάσεις αναστολών ε̟ί αυτών,
β) ολοκλήρωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρο
5, της υ̟΄αριθµ. 26/26-8-2015 (φεκ 102 Α΄) Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ό̟ως έχει
κυρωθεί µε το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161 Α΄/30-11-2015).
γ) κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υ̟οβάλει
ε̟ικαιρο̟οιηµένα τα δικαιολογητικά της ̟αραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή ̟ροσκαλεί τον ανάδοχο να ̟ροσέλθει για υ̟ογραφή του συµφωνητικού
εντός ̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ειδικής ̟ρόσκλησης.
Το συµφωνητικό έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα
στην τεθείσα ̟ροθεσµία, κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη
̟ροσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία [Συµβάσεις άνω των
ορίων].
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο ο̟οίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση
και υ̟οστεί ή ενδέχεται να υ̟οστεί ζηµιά α̟ό ̟ράξη ή ̟αράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συµ̟εριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώ̟ιον της αναθέτουσας
αρχής ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή, ̟ροσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και ̟ραγµατικές
αιτιάσεις ̟ου δικαιολογούν το αίτηµά του, µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε
̟λήρη γνώση της ̟αράνοµης ̟ράξης ή ̟αράλειψης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο
άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147).
Η ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµ̟λήρωση της ειδικής φόρµας
του Συστήµατος και την ε̟ισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύ̟ου pdf το
ο̟οίο φέρει ψηφιακή υ̟ογραφή.
Η αναθέτουσα αρχή α̟οφαίνεται αιτιολογηµένα, κατό̟ιν γνωµοδότησης της αρµόδιας
Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων-̟ροδικαστικών ̟ροσφυγών, σύµφωνα µε το ̟ιο ̟άνω
άρθρο, µέσα σε ̟ροθεσµία δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την άσκηση της ̟ροδικαστικής
̟ροσφυγής. Αν ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία, τεκµαίρεται η α̟όρριψή της.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την α̟οδοχή ή την α̟όρριψη της
̟ροσφυγής µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος “Ε̟ικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι υ̟οχρεωτική για την υ̟οβολή αίτησης
ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα
(10) ηµερών α̟ό τη ρητή ή σιω̟ηρή α̟όρριψη της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και η ̟ροθεσµία
για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η ̟ροθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την ̟ροσωρινή διαταγή ο αρµόδιος
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δικαστής α̟οφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών
ειδο̟οιεί σχετικά την Α.Α. µε κάθε ̟ρόσφορο µέσο, ό̟ως τα ηλεκτρονικά και η
τηλεοµοιοτυ̟ία, µέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοι̟ά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την ̟ρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω ̟ροσωρινή διαταγή,
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 ό̟ως ισχύει.
∆ιαφορές ̟ου αναφύονται α̟ό ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις, οι ο̟οίες εκδίδονται ή συντελούνται
µετά την 31η Μαρτίου 2017 διέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του
ν. 4412/2016.
Για τις διακηρύξεις ̟ου θα δηµοσιευθούν µετά το ως άνω χρονικό σηµείο διαµορφώνεται
αναλόγως το ̟αρόν άρθρο µε ̟αράθεση των ̟ροβλέψεων των σχετικών διατάξεων των
άρθρων 364 ε̟. του ν. 4412/2016.
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υ̟ό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
µετά α̟ό γνώµη της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού. Ε̟ίσης, αν δια̟ιστωθούν
σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µ̟ορεί, µετά α̟ό
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει
ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η ̟αράλειψη.
Η Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα κατό̟ιν α̟όφασης του αρµοδίου οργάνου να ̟ροσφύγει σε
διαδικασίες δια̟ραγµάτευσης αφού ̟ροηγουµένως λάβει όλες τις α̟αραίτητες εγκρίσεις ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία α̟ό την ΕΑΑ∆ΗΣΥ και την ̟ρόνοια του άρθρου 32
του ν. 4412/2016 Προσφυγή στη διαδικασία µε δια̟ραγµάτευση χωρίς ̟ροηγούµενη
δηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 72 ̟αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της
αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου να γίνει α̟οδεκτή , ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2.1.5. στοιχεία της ̟αρούσας και ε̟ι̟λέον τον
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης Το ̟εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το
υ̟όδειγµα ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII- Υ̟οδείγµατα Εγγυητικών Ε̟ιστολών
της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου, συµ̟εριλαµβανοµένης τυχόν ισό̟οσης ̟ρος αυτόν ̟ροκαταβολής.
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Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης κατά την ̟αράγραφο 4.5, η ο̟οία συνε̟άγεται
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να καταθέσει ̟ριν την
τρο̟ο̟οίηση, συµ̟ληρωµατική εγγύηση το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί του
̟οσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει σε ̟ερί̟τωση
̟αράβασης των όρων της σύµβασης, ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της σύµβασης,
ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης α̟οδεσµεύεται µετά την οριστική, ̟οσοτική και ̟οιοτική
̟αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης στο τέλος του σχολικού έτους 2018-2019 .
Εάν στο ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οιοτικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής αναφέρονται
̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η ε̟ιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
µετά την αντιµετώ̟ιση των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ροθέσµου.
4.2 Συµβατικό ̟λαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
̟αρούσας διακήρυξης και συµ̟ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους τοµείς του
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων α̟ό τον ανάδοχο και τους υ̟εργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς
τους.

4.4 Υ̟εργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν α̟αλλάσσεται α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υ̟εργολάβους. Η τήρηση των
υ̟οχρεώσεων της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 α̟ό υ̟εργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υ̟οχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας και τους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους των
υ̟εργολάβων του, οι ο̟οίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ε̟ι̟λέον, υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των ̟ληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις
α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υ̟εργολάβο, τον ο̟οίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιµο̟οιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, ̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή ε̟αληθεύει τη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού για τους
υ̟εργολάβους, ό̟ως αυτοί ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 2.2.3 και µε τα α̟οδεικτικά µέσα
της ̟αραγράφου 2.2.9.2 της ̟αρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) ο̟οίο(α) ο
ανάδοχος ̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, υ̟ερβαίνουν
σωρευτικά το ̟οσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης.
Ε̟ι̟λέον, ̟ροκειµένου να µην αθετούνται οι υ̟οχρεώσεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να ε̟αληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της
σύµβασης ̟ου υ̟ολεί̟ονται του ως άνω ̟οσοστού.
Όταν α̟ό την ως άνω ε̟αλήθευση ̟ροκύ̟τει ότι συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού α̟αιτεί ή
δύναται να α̟αιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις ̟αρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5 Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α̟αιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατό̟ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ̟ροαίρεσης έως και το 20% του ̟ροϋ̟ολογισµού
κάθε τµήµατος του διαγωνισµού για την τρο̟ο̟οίηση των υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή
αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής ̟ου οφείλεται στην
ανάγκη να εξυ̟ηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε
κά̟οια α̟ρόβλε̟τη ανάγκη – ̟.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων ε̟ί οδοστρωµάτων), ό̟οτε
̟ροκύ̟τει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υ̟οστεί ουσιώδη τρο̟ο̟οίηση, κατά την έννοια της ̟αρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, ̟ου θα α̟αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α̟ό τις καταστάσεις
̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έ̟ρε̟ε να έχει α̟οκλειστεί α̟ό
τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έ̟ρε̟ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής ̟αραβίασης των
υ̟οχρεώσεων ̟ου υ̟έχει α̟ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η ο̟οία έχει
αναγνωριστεί µε α̟όφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο ̟λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρό̟ος ̟ληρωµής
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5.1.1. Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε τον ̟ιο κάτω τρό̟ο :
α) Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική ̟αραλαβή των υ̟ηρεσιών ανά µήνα,
δίµηνο, τρίµηνο κτλ σε σχέση ̟άντα και µε την ηµεροµηνία και το ̟οσό της σχετικής ̟ίστωσης
̟ου θα κατατίθεται για τη Μεταφορά Μαθητών α̟ό το Υ̟ουργείο Εσωτερικών.
β) Για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ της ̟αρούσας το κόστος του δροµολογίου δεν ανα̟ροσαρµόζεται και
ισχύει αυτό ̟ου θα κατακυρωθεί µετά την ̟ροσφορά ̟ου θα καταθέσει ο ανάδοχος.
γ) Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης δροµολογίου το νέο συµβατικό κόστος για κάθε δροµολόγιο
του τµήµατος ̟ου τρο̟ο̟οιείται υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τον τύ̟ο του άρθρου 6.5 της
̟αρούσας.
δ) ∆εν καταβάλλεται α̟οζηµίωση στους µεταφορείς:
• Για τις ηµέρες ̟ου δε λειτουργούν τα σχολεία, κατό̟ιν συνεννόησης του αναδόχου µε το
∆ιευθυντή του σχολείου.
• Για τις ηµέρες ̟ου δεν ̟ροσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, α̟εργίας του
διδακτικού ̟ροσω̟ικού, κατό̟ιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου.
• Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα
σχολεία ̟αραµείνουν κλειστά µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου.
• Στις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου δεν γίνεται η µεταφορά, λόγω ασθένειας κά̟οιου ή κά̟οιων µαθητών.
• Όταν δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί δροµολόγιο, α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου.
Η ̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των νόµιµων
̟αραστατικών και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 200 ̟αρ.
5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ̟ου τυχόν ήθελε ζητηθεί α̟ό τις
αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου διενεργούν τον έλεγχο και την ̟ληρωµή.
Στις συµβάσεις µεταφοράς µαθητών για την ̟ληρωµή του τιµήµατος α̟αιτούνται κατ'
ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Τιµολόγιο του αναδόχου.
β) Πιστο̟οιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
γ)Κατάσταση - Βεβαίωση του ∆/ντη της οικείας σχολικής µονάδας ̟ραγµατο̟οίησης κατά
µήνα των καθηµερινών δροµολογίων µεταφοράς των µαθητών του σχολείου- σύµφωνα µε την
οικία σύµβαση- υ̟ογεγραµµένη και θεωρηµένη α̟ό τους ∆/ντες της Πρωτοβάθµιας ή
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης. Στην ίδια Κατάσταση-Βεβαίωση υ̟ογράφει και ο ίδιος ο
ανάδοχος.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου διενεργούν τον έλεγχο και
την ̟ληρωµή, µ̟ορούν να ζητήσουν και ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
̟ροβλέ̟εται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την ̟αροχή της
υ̟ηρεσίας στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως
βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της συνολικής αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό̟ως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της συνολικής αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (̟αρ.3, άρθρο 350 Ν.4412/2016 ό̟ως ισχύει
& 1191/22-3-2017 (Φ.Ε.Κ. Β/969/22-3-2017) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό αυτό ̟αρακρατείται σε
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κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016.
Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3 %
και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε ̟ληρωµή θα γίνεται η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό την κείµενη νοµοθεσία ̟αρακράτηση
φόρου εισοδήµατος αξίας 8 % ε̟ί του καθαρού ̟οσού.
Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας ̟ερί νοµίµων κρατήσεων
ή/και φόρου εισοδήµατος ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη τρο̟ο̟οίηση/συµ̟λήρωση τυχόν διατάξεων,
οι όροι της Προκήρυξης, καθώς και της Σύµβασης ̟ου ̟ρόκειται να υ̟ογραφεί µε τον
Ανάδοχο, συµµορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την ε̟ιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την σύµβαση και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, εάν
δεν εκ̟ληρώσει τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γρα̟τές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, ̟ου είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν
υ̟ερβεί υ̟αίτια τη συνολική ̟ροθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υ̟όψη των
̟αρατάσεων.
Στην ̟ερί̟τωση αυτή του κοινο̟οιείται ειδική όχληση, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει συγκεκριµένη
̟εριγραφή των ενεργειών στις ο̟οίες οφείλει να ̟ροβεί αυτός, θέτοντας ̟ροθεσµία για τη
συµµόρφωσή του, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη των δεκα̟έντε (15) ηµερών. Αν η
̟ροθεσµία ̟ου τεθεί µε την ειδική όχληση ̟αρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογηµένα έκ̟τωτος µέσα σε τριάντα(30) ηµέρες α̟ό την ά̟ρακτη ̟άροδο της ως άνω
̟ροθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την σύµβαση, ε̟ιβάλλεται, µετά α̟ό κλήση του
για ̟αροχή εξηγήσεων, ως κύρωση, η ολική κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, Ε̟ι̟λέον, µ̟ορεί να του ε̟ιβληθεί ο ̟ροβλε̟όµενος α̟ό το άρθρο 74 του ν.
4412/2016 α̟οκλεισµός α̟ό τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2. Αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας
της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε, ε̟ιβάλλονται εις
βάρος του ̟οινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ̟οινικές ρήτρες υ̟ολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση ̟ου ̟εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα ̟ου δεν υ̟ερβαίνει το 50% της
̟ροβλε̟όµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα 2,5% ε̟ί της
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρασχέθηκαν εκ̟ρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση ̟ου υ̟ερβαίνει το 50% ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ ε̟ί της
συµβατικής αξίας των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρασχέθηκαν εκ̟ρόθεσµα,
γ) οι ̟οινικές ρήτρες για υ̟έρβαση των τµηµατικών ̟ροθεσµιών είναι ανεξάρτητες α̟ό τις
ε̟ιβαλλόµενες για υ̟έρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υ̟ηρεσίες ̟ου
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αφορούν στις ως άνω τµηµατικές ̟ροθεσµίες ̟αρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και
τις εγκεκριµένες ̟αρατάσεις αυτής και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει
εκτελεστεί ̟λήρως.
Το ̟οσό των ̟οινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται α̟ό/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η ε̟ιβολή ̟οινικών ρητρών δεν στερεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκ̟τωτο.
5.3 ∆ιοικητικές ̟ροσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος µ̟ορεί κατά των α̟οφάσεων ̟ου ε̟ιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των ̟αραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου – Κυρώσεις) και 6.4.
(Α̟όρριψη ̟αραδοτέων– Αντικατάσταση), να υ̟οβάλει ̟ροσφυγή για λόγους νοµιµότητας
και ουσίας ενώ̟ιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα ̟ου εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση, µέσα
σε ανατρε̟τική ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου έλαβε γνώση της
σχετικής α̟όφασης. Ε̟ί της ̟ροσφυγής, α̟οφασίζει το αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο,
ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω α̟όφαση δεν ε̟ιδέχεται ̟ροσβολή µε άλλη ο̟οιασδή̟οτε φύσεως διοικητική
̟ροσφυγή.

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί α̟ό
την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας η ο̟οία και θα εισηγείται στο αρµόδιο α̟οφαινόµενο
όργανο της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για όλα τα ζητήµατα ̟ου
αφορούν στην ̟ροσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκ̟λήρωση των
υ̟οχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των ε̟ιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως
άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα ̟ου αφορούν σε τρο̟ο̟οίηση του αντικειµένου και
̟αράταση της διάρκειας της σύµβασης, υ̟ό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη δηλαδή 2017-2018 και 20182019, (180*2=360 σχολικές ηµέρες) µε ηµεροµηνία έναρξης αυτή ̟ου ορίζει η σύµβαση µέχρι
και τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 κατά τις ηµέρες ̟ου διεξάγονται τα µαθήµατα των
σχολείων δηµόσιας εκ̟αίδευσης Α’ βάθµιας και Β βάθµιας Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Λευκάδας.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µ̟ορεί να ̟αρατείνεται µετά α̟ό αιτιολογηµένη
α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα α̟ό σχετικό αίτηµα του
αναδόχου ̟ου υ̟οβάλλεται ̟ριν α̟ό τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά
δικαιολογηµένες ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν οφείλονται σε υ̟αιτιότητα του αναδόχου (Αφορά
̟αράταση χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, άλλως τυχόν ̟αράταση
-τρο̟ο̟οίηση υ̟όκειται στις ̟ροϋ̟οθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016).
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υ̟οβληθεί εγκαίρως αίτηµα ̟αράτασης
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ή, αν λήξει η ̟αραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υ̟οβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα ̟αραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος124 Αν οι
υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της
σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε ε̟ιβάλλονται εις βάρος
του ̟οινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της
̟αρούσας.

6.3 Α̟όρριψη ̟αραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρου ή µέρους των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή /και
̟αραδοτέων µε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής αξίας, µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής µ̟ορεί
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υ̟ηρεσιών ή/και ̟αραδοτέων αυτών µε άλλα, ̟ου να είναι
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την
α̟όφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύµβασης, η ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υ̟όκειται σε ̟οινικές ρήτρες,
σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο 5.2.2 της ̟αρούσας, λόγω
εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υ̟ηρεσίες ή/και τα
̟αραδοτέα ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.

6.4 Ανα̟ροσαρµογή τιµής
α) Το κόστος του δροµολογίου ανα̟ροσαρµόζεται σύµφωνα µε τη µέση τιµή καυσίµου του
µηνός ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν τα δροµολόγια ό̟ως ορίζεται α̟ό το ̟αρατηρητήριο τιµών
του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης για τον νοµό Λευκάδας. Η ανα̟ροσαρµογή του συµβατικού
κόστους δροµολογίου λόγω µηνιαίας διαφορο̟οίησης της τιµής του καυσίµου υ̟ολογίζεται
σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω τύ̟ο:
Για λεωφορεία , ΜΙΝΙ ΒUS κτλ
(Ν.Κ.∆.Ε.) = (Α.Σ.Α.∆.) x [(Μ.Κ.∆.Ε.)/(Μ.Κ.∆.∆..)]
Ό̟ου:
Ν.Κ.∆.Ε. = Νέο Κόστος ∆ροµολογίου µηνός Εκτέλεσης της Σύµβασης
Α.Σ.Α.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου
Μ.Κ.∆.Ε. = Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου ̟ου υ̟ολογίζεται α̟ό τους µαθηµατικούς τύ̟ους
του Παραρτήµατος µε τιµή καυσίµου µηνός ̟ου εκτελείται η σύµβαση
Μ.Κ.∆.∆.. =Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου α̟ό τους µαθηµατικούς τύ̟ους του Παραρτήµατος
µε τιµή καυσίµου µε την ο̟οία δηµο̟ρατήθηκε η σύµβαση
Για τα ∆.Χ . Ε̟ιβατικά το κόστος δροµολογίου δεν ανα̟ροσαρµόζεται
β) Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης δροµολογίου το νέο συµβατικό κόστος για κάθε δροµολόγιο
του τµήµατος ̟ου τρο̟ο̟οιείται υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω τύ̟ο.
Για λεωφορεία και ∆Χ Ε̟ιβατικά
(Ν.Σ.Κ.∆.)=( Α.Σ.Κ.∆.)x [(Ν.Μ.Κ.∆.)/( Α.Μ.Κ.∆.)]
Ό̟ου:
Ν.Σ.Α.∆. = Νέο Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου
Α.Σ.Α.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου
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Ν.Μ.Κ.∆. = Νέο Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου ̟ου υ̟ολογίζεται α̟ό τους µαθηµατικούς
τύ̟ους του Παραρτήµατος σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα της νέας διαδροµής του δροµολογίου
και την ίδια τιµή καυσίµου και δι̟λού τιµολογίου της διακήρυξης
Α.Μ.Κ.∆. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου ̟ου υ̟ολογίζεται α̟ό τους µαθηµατικούς
τύ̟ους του Παραρτήµατος σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα της αρχικής διαδροµής του
δροµολογίου και την ίδια τιµή καυσίµου και δι̟λού τιµολογίου της διακήρυξης
γ) Σύµφωνα µετις ̟αρα̟άνω ανά ̟ερί̟τωση σχέσεις υ̟ολογισµού, δύναται να έχουν
̟ροσαύξηση ύψους 10% ε̟ί των χιλιοµέτρων τους λόγω καιρικών φαινοµένων (χιόνι, ̟αγετός
κλ̟) και α̟οδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση α̟ό την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΤΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Μίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας
χρήσης, ̟ου ̟ληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του Νοµού Λευκάδας α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους ή τον τό̟ο
συγκέντρωσης στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για τις ηµέρες λειτουργίας των
σχολείων α̟ό την έναρξη του σχολικου έτους 2017-2018 έως και την λήξη του σχολικού έτους
2018-2019.
Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 60130000-8 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ».
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούµενη εµ̟λοκή υ̟οψηφίων
Για την κατάρτιση των δροµολογίων ̟ροηγήθηκαν διεργασίες και ε̟ικοινωνίες τόσο µε τα
σχολεία της Π.Ε.Λευκάδας όσο και µε τους συγκοινωνιακούς φορείς, τους δύο ∆ήµους του
Νοµού καθώς και τις υ̟ηρεσίες της Π.Ε. Λευκάδας ̟ροκειµένου να ̟ληρωθούν τα
υ̟οχρεωτικά κριτήρια και οι ̟ροτεραιότητες της υ̟΄αριθµ. 24001/2013 ΚΥΑ.
Τεκµηρίωση σκο̟ιµότητας/υ̟οδιαίρεσης ή µη της σύµβασης σε τµήµατα
Έχοντας υ̟όψη το άρθρο 59 του ν. 4412/2016 καθώς και τα κριτήρια σχεδιασµού των
δροµολογίων ̟ου ορίζει η ΚΥΑ 24001/2013 η Α.Α υ̟οδιαιρεί την ανάθεση µεταφοράς
µαθητών σε 24 διακριτά τµήµατα µε σκο̟ό την όσο το δυνατό µεγαλύτερη κάλυψη των
µαθητών α̟ό τις τεχνικές δυνατότητες των ̟ρόσφορων µέσων καθώς ε̟ίσης την εξασφάλιση
συνθηκών γνήσιου ανταγωνισµού και την κάλυψη του κριτηρίου της Οικονοµικότητας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α̟αιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τµήµα αντικειµένου
Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη ̟ρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης και δεν έχουν ως α̟οτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων
εµ̟οδίων στο άνοιγµα των δηµόσιων συµβάσεων στον ανταγωνισµό. Άµεση και ε̟είγουσα
̟ροτεραιότητα α̟οτελεί η εξασφάλιση έγκαιρης και ασφαλής µεταφοράς των µαθητών α̟ό το
σηµείο ε̟ιβίβασης ̟ρος τις σχολικές µονάδες και αντίστροφα µε την ιδιαιτερότητα της
καθηµερινής διαχείρισης µικρών ̟αιδιών. Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να αντιληφθούν
ορθά τις α̟αιτήσεις της σύµβασης, να τεκµηριώσουν την καταλληλόλητα τους και να
διαµορφώσουν κατάλληλα την ̟ροσφορά τους, εξειδικεύοντας τη µεθοδολογία υλο̟οίησης της
σύµβασης, τους τρό̟ους διασφάλισής της, το µοντέλο οργάνωσης της ̟αροχής των υ̟ηρεσιών,
τα ε̟ί̟εδα διοίκησης. Ε̟ίσης οι οικονοµικοί φορείς θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν τον α̟αιτούµενο
σε αριθµό στόλο οχηµάτων (κύριο όχηµα και εφεδρικό) για την κάλυψη των θέσεων
(χωρητικότητα βάσει αναγνωρισµένων θέσεων), ο ο̟οίος είναι κατάλληλος και αξιό̟ιστος
κυρίως σε θέµατα οδικής ασφάλειας και συµµορφούµενος σύµφωνα µε κάθε είδους
̟ροβλε̟όµενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη νόµου ή κανονιστική ̟ράξη αναφορικά µε τον
τεχνικό εξο̟λισµό και τις ̟ροδιαγραφές ̟ου εξασφαλίζουν και α̟οδεικνύουν τη νόµιµη
κυκλοφορία των διατιθέµενων οχηµάτων στην Ελληνική Ε̟ικράτεια για όλη την ̟ερίοδο της
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σύµβασης, να διαθέτουν όλα τα α̟αιτούµενα έγγραφα- ̟ιστο̟οιητικά ̟ου να α̟οδεικνύουν
τη νόµιµη κυκλοφορία των οχηµάτων, την ικανότητα οδήγησης και την εξασφάλιση
αξιο̟ρε̟ών συνθηκών µετακίνησης µικρών µαθητών µε εξάλειψη κάθε ̟ιθανού κινδύνου για
την ασφαλή και έγκαιρη µεταφορά τους (Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ χωρίς δευτερεύουσες ελλείψεις, ∆ί̟λωµα Οδήγησης, Ειδική
Άδεια Οδήγησης, Άδεια Μεταφορέα, Ποινικό Μητρώο Οδηγών ) τόσο κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφορών όσο και κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, να διαθέτουν οδηγό/ους
των οχηµάτων µε κατάλληλη ικανότητα οδήγησης για τη διεύκολυνση της µεταφοράς
ανήλικων µικρών ̟αιδιών. Ο συµµετέχων δηλώνει ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου αναδειχτεί µειοδότης
και έχει δηλώσει ότι θα χρησιµο̟οιήσει οδηγό/ούς θα ̟ροσκοµίσει υ̟οχρεωτικά το
α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ∆.Χ. ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ
κλ̟). Ε̟ι̟λέον, ο συµµετέχων θα ̟ρέ̟ει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα τηρεί σχολαστικά
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα λαµβάνει κάθε µέριµνα για την έγκαιρη και ασφαλή
µεταφορά των µαθητών (έλεγχος ζώνης ασφαλείας). Τέλος, οι οικονοµικοί φορείς θα ̟ρέ̟ει να
τηρούν τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές – ειδικούς όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI- Φύλλο
συµµόρφωσης τεχνικών ̟ροδιαγραφών.
∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι ̟αράδοσης
Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη δηλαδή τα έτη 2017-2018 και 20182019 (180 σχολικές ηµέρες * 2 έτη = 360 σχολικές ηµέρες ) µε ηµεροµηνία έναρξης αυτή ̟ου
ορίζει η σύµβαση µέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 κατά τις ηµέρες ̟ου
διεξάγονται τα µαθήµατα των σχολείων δηµόσιας εκ̟αίδευσης Α’ βάθµιας και Β΄ βάθµιας
Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Λευκάδας.
Υ̟εργολαβία
Βλέ̟ε το ΆΡΘΡΟ 4.4 της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης. Ε̟ισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας
έχει α̟οφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας και
στηρίζεται στις ικανότητες του υ̟εργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα
̟ρέ̟ει να συµ̟ληρωθεί χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για τους σχετικούς υ̟εργολάβους .
Τό̟ος υλο̟οίησης/ ̟αροχής των υ̟ηρεσιών
Μεταφορά των µαθητών α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους ή τον τό̟ο συγκέντρωσης στη σχολική
τους µονάδα και αντίστροφα για τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων σύµφωνα µε τη σχετική
σύµβαση ̟ου έχει υ̟ογραφεί α̟ό τον ανάδοχο.
Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Οι διευθυντές των σχολείων βεβαιώνουν στο τέλος κάθε µήνα τις ηµέρες ̟ου
̟ραγµατο̟οιήθηκε η µεταφορά και α̟οστέλλουν άµεσα [µέσα στις ̟ρώτες ̟έντε ηµέρες του
ε̟όµενου µήνα] ̟ρος το Τµήµα Προµηθειών τις σχετικές βεβαιώσεις. Στη βεβαίωση
αναγράφεται υ̟οχρεωτικά το ονοµατε̟ώνυµο του Αναδόχου και ο αριθµός κυκλοφορίας του
οχήµατος. Οι ανάδοχοι οφείλουν στο τέλος κάθε µήνα να συµφωνούν τις ηµέρες σε συνεργασία
µε το ∆/ντη του Σχολείου και να ̟ροσυ̟ογράφουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν.
Εγγυήσεις
● Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, κατατίθεται α̟ό τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής 1% της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης εκτός ΦΠΑ. (̟αρ. 2.2.2.1. της ̟αρούσας)
●Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της ο̟οίας
ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται ̟ριν ή κατά την
υ̟ογραφή της σύµβασης (̟αρ. 4.1 της ̟αρούσας).
Προαιρέσεις
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1. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ̟ροαίρεσης ̟ου δε µ̟ορεί συνολικά να
υ̟ερβαίνει το 50% του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης, σύµφωνα µε την ̟ρόβλεψη του
άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, ̟αρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υ̟’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-62013). ̟ου αναλύεται ως κατωτέρω:
• Έως και το 20% του ̟ροϋ̟ολογισµού κάθε τµήµατος του διαγωνισµού για την τρο̟ο̟οίηση
των υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική
αλλαγή διαδροµής ̟ου οφείλεται στην ανάγκη να εξυ̟ηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κά̟οια α̟ρόβλε̟τη ανάγκη – ̟.χ. εκτέλεση
δηµόσιων έργων ε̟ί οδοστρωµάτων), ό̟οτε ̟ροκύ̟τει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης.
Η δυνατότητα χρονικής ̟αράτασης του αντικειµένου της σύµβασης, µε αντίστοιχη αύξηση του
συµβατικού αντικειµένου κάθε τµήµατος για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών
(30%).
2. Τα ̟αρα̟άνω δικαιώµατα ̟ροαίρεσης ασκούνται µε α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής,
Παρατάσεις
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α̟ό την έναρξη έως και τη λήξη του σχολικού έτους 20172018 και α̟ό την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 (Σύνολο σχολικών ηµερών 360
ηµέρες). Η δυνατότητα χρονικής ̟αράτασης του αντικειµένου της σύµβασης, µε αντίστοιχη
αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κάθε τµήµατος ισχύει για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των
τριών µηνών (30%).
Τρο̟ο̟οίηση Σύµβασης
Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α̟αιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατό̟ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ̟ροαίρεσης έως και το 20% του ̟ροϋ̟ολογισµού
κάθε τµήµατος του διαγωνισµού για την τρο̟ο̟οίηση των υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή
αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής ̟ου οφείλεται στην
ανάγκη να εξυ̟ηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε
κά̟οια α̟ρόβλε̟τη ανάγκη), ό̟οτε ̟ροκύ̟τει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης.
Κάθε τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης ̟ροϋ̟οθέτει ̟ροηγούµενη α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου
̟ροκειµένου να τεθεί σε ισχύ.
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηµατοδότηση:
Φορέας χρηµατοδότησης της ̟αρούσας σύµβασης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Η δα̟άνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. :
082100001 σχετική ̟ίστωση του ̟ροϋ̟ολογισµού του οικονοµικού έτους 2017-2018, του Φορέα
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (Ε.Φ. 02073, Κ.Α.: 082100001)
Η ̟αρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται α̟ό τους Κ.Α.Π. των Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθµού, µέσω των
ο̟οίων, ε̟ιχορηγείται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.,
α̟οκλειστικά για το σκο̟ό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υ̟’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449
Β΄/14-6-2013).
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των 1.153.513,27€ µε ΦΠΑ και µε
δικαιώµατα ̟ροαίρεσης 20% συν τρίµηνη ̟αράταση.
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Εκτιµώµενη αξία κάθε τµήµατος της σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :
Η ̟αρούσα σύµβαση υ̟οδιαιρείται στις κάτωθι ΟΜΑ∆ΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι) :
ΟΜΑ∆Α Α : ΤΜΗΜΑ 1 : «∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 1.1-1.13 ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», εκτιµώµενης αξίας
327.967,20 € ̟λέον ΦΠΑ & ∆ικαιωµάτων ̟ροαίρεσης (20%).
ΟΜΑ∆Α Β: ΤΜΗΜΑ 2 : «∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2-5 ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ-∆Χ-ΤΑΞΙ», εκτιµώµενης αξίας
69.591,60€ ̟λέον ΦΠΑ & ∆ικαιωµάτων ̟ροαίρεσης (20%).
ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΜΗΜΑ 3: «∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΑΞΙ-∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ», εκτιµώµενης αξίας
214.171,20€ ̟λέον ΦΠΑ & ∆ικαιωµάτων ̟ροαίρεσης (50%).
Ανάλυση και Τεκµηρίωση ̟ροϋ̟ολογισµού/Συνολική και ανά τµήµα/µονάδα
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των 562.587,69 € συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ και
δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης 20%και δικαιωµάτων τρίµηνης ̟αράτασης..
Ανάλυση:
Προϋ̟ολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 620.168,40 €
∆ικαιώµατα ̟ροαίρεσης (50%):310.084,20€
ΦΠΑ 24%:223.260,62€
Συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός : 1.153.513,27 €
Οι τιµές του ̟ροϋ̟ολογισµού της ̟αρούσας σύµβασης στα ανωτέρω ΤΜΗΜΑΤΑ ̟ροέκυψαν
µετά την χιλιοµέτρηση και την κοστολόγηση ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό το Τµήµα
Προµηθειών,της Ενότητας Λευκάδας.
Αξία δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης/̟αράτασης:
∆ικαίωµα ̟ροαίρεσης: 305.865,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-ε̟ιβαρύνσεις:
Φ.Π.Α. 24%
α) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της συνολικής αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό̟ως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της συνολικής αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (̟αρ.3, άρθρο 350 Ν.4412/2016 ό̟ως ισχύει
& 1191/22-3-2017 (Φ.Ε.Κ. Β/969/22-3-2017) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό αυτό ̟αρακρατείται σε
κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016129
γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8 % ε̟ί του καθαρού ̟οσού.
Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3 %
και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 20%.
Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας ̟ερί νοµίµων κρατήσεων
ή/και φόρου εισοδήµατος ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη τρο̟ο̟οίηση/συµ̟λήρωση τυχόν διατάξεων,
οι όροι της Προκήρυξης, καθώς και της Σύµβασης ̟ου ̟ρόκειται να υ̟ογραφεί µε τον
Ανάδοχο, συµµορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Περιλαµβάνει τους ακόλουθους ̟ίνακες:
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΤΜΗΜΑ 1 : ∆ροµολόγια µε λεωφορεία, όλος ο ̟ίνακας α̟οτελεί ένα
τµήµα.
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΜΗΜΑΤΑ 2 - 5: ∆ροµολόγια µε λεωφορεία και ∆.Χ. ε̟ιβατικά,
κάθε δροµολόγιο α̟οτελεί ένα τµήµα.
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΜΗΜΑΤΑ 6 – 24: ∆ροµολόγια µε ∆Χ ε̟ιβατικά και ταξί, κάθε
δροµολόγιο α̟οτελεί ξεχωριστό τµήµα.
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Τιµή Υπολογισµού Καυσίµου = 1,240 €/λιτ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΤΜΗΜΑ 1 : ∆ροµολόγια µε λεωφορεία για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες,
Α/Α

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Τόπος παραλαβής

ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ, ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ,
ΦΡΥΝΙ, ΒΑΡ∆ΑΝΙΑ
ΣΠ.ΒΡΥΣΗ, ΚΑΡΥΩΤΕΣ,
ΚΑΤΟΥΝΑ
ΝΙΚΙΑΝΑ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ (ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ,
ΛΑΖΑΡΑΤΑ,
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ,
ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ)
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ, ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ,
ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΕΣ,
ΑΠΟΛΠΑΙΝΑ
ΕΞΑΝΘΕΙΑ, ΚΑΡΥΑ,
ΠΗΓΑ∆ΙΣΑΝΟΙ, ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ,
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ

ΛΑΖΑΡΑΤΑ
ΦΤΕΡΝΟ, ΠΟΡΟΣ,
ΚΑΤΩΧΩΡΙ, ΒΛΥΧΟ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, ΡΑΧΗ, Μ.ΑΥΛΑΚΙ
ΓΕΝΙ, ΧΑΡΑ∆ΙΑΤΙΚΑ,
ΠΑΛΙΟΚΑΤΟΥΝΑ
ΑΘΑΝΙ, ΚΟΜΗΛΙΟ,
ΑΓ.ΠΕΤΡΟ
ΑΓ.ΗΛΙΑΣ, ΒΟΥΡΝΙΚΑ,

χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Αριθµός
µεταφεροµένων
µαθητών

Προσφορότερο
µεταφορικό
µέσου

Ώρες ∆ροµολογίων

Έµφορτα
χιλιόµετρα

ΛΕΥΚΑ∆Α

23

8:00 - 13:45

13

ΛΥΓΙΑ

19

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8.00 - 13.15

11

ΛΥΓΙΑ

37

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8.00 - 13.15

8

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΑΡΥΑ

21

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8.00 - 13.45

14

ΛΕΥΚΑ∆Α

53

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8.00 - 13:45

ΛΑΖΑΡΑΤΑ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ,
ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ,ΠΗΓΑ∆ΗΣΑΝΟΙ,
ΚΑΡΥΑ, ΕΞΑΝΘΕΙΑ

49

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

17

ΝΥ∆ΡΙ

Τόπος προορισµού

∆ροµολόγιο µονό
ή µε επιστροφή

Σύνοδος

Ηµερήσιο
Κόστος
Προϋπολογισµού
µε την τυχόν
δαπάνη του
συνοδού

Αριθµός
δροµολογίων
στην
σύµβαση

ΝΑΙ

56,50

360

ΝΑΙ

40,82

360

ΝΑΙ

56,50

360

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

51,40

360

38

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ

109,39

360

8.15 - 13.15

29

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ

76,98

360

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

16.15

14

ΝΑΙ

26,98

360

50

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8.00 - 13:45

34

ΝΑΙ

98,26

360

ΝΥ∆ΡΙ

30

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8.00 - 13:45

12

ΝΑΙ

56,50

360

ΝΥ∆ΡΙ

23

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8.00 - 13:45

22

ΝΑΙ

70,74

360

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

27
31

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8.00 - 13:45
8.00 - 13:45

38
32

ΝΑΙ
ΝΑΙ

98,08
97,30

360
360

ΜΟΝΟ
ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕ
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13.

ΣΥΒΡΟΣ
ΣΥΒΟΤΑ, ΕΥΓΗΡΟΣ,
ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ
,ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

25

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8.00 - 13:45

27

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ

75,59

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

329.414,40 €

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20% + 3µηνη παράταση)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ +ΦΠΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% προϋπολογισµού χωρίς
ΦΠΑ + δικαιώµατα προαίρεσης)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

164.707,20 €
494.121,60 €
118.589,18 €
612.710,78 €
9.882,43 €
329.414,40 €

53
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΜΗΜΑΤΑ 2 - 5:

Α/Α

Τόπος παραλαβής

2.

ΛΕΥΚΑ∆Α

3.

ΛΕΥΚΑ∆Α

4.

ΛΕΥΚΑ∆Α

5.

ΛΕΥΚΑ∆Α

∆ροµολόγια µε λεωφορεία και ∆.Χ. επιβατικά για τη µεταφορά µαθητών Μουσικού Σχολείου σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Τόπος προορισµού

ΠΕΡΑΤΙΑ, ΠΛΑΓΙΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΟΝΙΤΣΑ,
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΚΑΡΥΩΤΕΣ, ΚΑΤΟΥΝΑ,
ΛΥΓΙΑ, ΝΙΚΙΑΝΑ, ΝΥ∆ΡΙ,
ΒΛΥΧΟ, ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑ
ΦΡΥΝΙ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΕΣ,
ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑΣ

Αριθµός
µεταφεροµένων
µαθητών

Προσφορότερο
µεταφορικό
µέσου

Ώρες
Έµφορτα
∆ροµολογίων χιλιόµετρα

∆ροµολόγιο
µονό ή µε
επιστροφή

Σύνοδος

Ηµερήσιο
Κόστος
Προϋπολογισµού
µε την τυχόν
δαπάνη του
συνοδού

Αριθµός
δροµολογίων
στην
σύµβαση

Άνευ ΦΠΑ

Με ΦΠΑ

Προϋπολογισµός
τµήµατος µε
∆ικαιώµατα
προαίρεσης
(20% + 3µηνη
παράταση)

Προϋπολογισµός
τµήµατος στην διάρκεια
της Σύµβασης

Απαιτούµενη
Εγγυητική
επιστολή
Συµµετοχής (2%
προϋπολογισµού
χωρίς ΦΠΑ +
δικαιώµατα
προαίρεσης)

4

ΤΑΞΙ

15.15

11

ΜΟΝΟ

OXI

12,36

360

4.449,60

5.517,50

8.276,25

133,49

24

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

15.15

32

ΜΟΝΟ

OXI

80,20

360

28.872,00

35.801,28

53.701,92

866,16

32

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
∆Χ.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

15.15

35

ΜΟΝΟ

OXI

79,75

360

28.710,00

35.600,40

53.400,60

861,30

15.15

14

ΜΟΝΟ

OXI

21,00

360

7.560,00

9.374,40

14.061,60

226,80

Σύνολα:

69.591,60

86.293,58

129.440,37

2.087,75

6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΜΗΜΑΤΑ 6 - 24:

∆ροµολόγια µε ∆.Χ. επιβατικά και ΤΑΞΙ για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής

αρµοδιότητας
Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

Τόπος
παραλαβής

6

ΦΤΕΡΝΟ,
ΣΥΒΟΤΑ

7

ΝΥ∆ΡΙ

8

ΚΑΤΟΥΝΑ

9

10
11
12

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ
ΚΙ-ΒΟΝΙΤΣΑ
ΚΑΛΑΒΡΟΣ,
ΛΑΖΑΡΑΤΑ,
ΠΗΓΑ∆ΗΣΑΝ
ΟΙ
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜ
Α, ΚΑΡΥΑ

Τόπος
προορισµ
ού

ΜΑΡΑΝΤ
ΟΧΩΡΙ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
,
Μ.ΑΥΛΑΚΙ

Αριθµός
µεταφεροµένων
µαθητών

6

3

Προσφορ
Ώρες
∆ροµολογί
ότερο
µεταφορικ
ων
ό µέσου

∆Χ
ΕΠΙΒΑΤΙΚ
Ο

ΛΕΥΚΑ∆Α

8

ΛΕΥΚΑ∆Α

8

ΤΑΞΙ
∆Χ
ΕΠΙΒΑΤΙΚ
Ο
∆Χ
ΕΠΙΒΑΤΙΚ
Ο

ΚΑΡΥΑ
ΛΑΖΑΡΑΤ
Α

4

ΤΑΞΙ

3

ΤΑΞΙ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2

ΤΑΞΙ

13

ΝΙΚΟΛΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟ
Υ

ΣΠΑΡΤΟΧ
ΩΡΙ

1

ΤΑΞΙ

14

ΠΛΑΓΙΑ

ΛΕΥΚΑ∆Α

1

ΤΑΞΙ

Προϋπολο
γισµός
τµήµατος
µε
∆ικαιώµατ
α
προαίρεση
ς (20% +
3µηνη
παράταση)

Απαιτούµ
ενη
Εγγυητική
επιστολή
Συµµετοχ
ής (5%
προϋπολ
ογισµού
µε ΦΠΑ +
δικαιώµα
τα
προαίρεσ
ης)

16.168,
61

24.252,92

391,18

3.301,2
0

4.093,4
9

6.140,24

99,04

360

10.962,
00

13.592,
88

20.389,32

328,86

78,76

360

28.353,
60

35.158,
46

52.737,69

850,61

OXI

23,28

360

251,42

OXI

21,08

360

14.115,17

227,66

22

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

OXI

25,34

360

10.392,
19
9.410,1
1
11.311,
78

15.588,29

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

8.380,8
0
7.588,8
0
9.122,4
0

16.967,67

273,67

7

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

OXI

17,88

360

193,10

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

OXI

24,72

360

7.981,6
3
11.035,
01

11.972,45

22

6.436,8
0
8.899,2
0

16.552,52

266,98

Έµφορτα χιλιόµετρα

∆ροµολόγιο µονό ή
µε επιστροφή

Σύνοδ
ος

8:00 12:40

22

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

36,22

360

13.039,
20

16:00

4

ΜΟΝΟ

ΟΧΙ

9,17

360

8.00 –
13:45

16

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

OXI

30,45

8.00 13:10

64

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

OXI

17

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

14

8.00 13:15
8.00 13:45
8.00 13:45
8.00 13.45
8.00 13.10

Ηµερήσιο
Κόστος
Προϋπολογ
ισµού µε
την τυχόν
δαπάνη
του
συνοδού

Αριθµός
δροµολογίων
στην
σύµβαση

Προϋπολογισµός
τµήµατος στην
διάρκεια της
Σύµβασης
Άνευ
Με
ΦΠΑ
ΦΠΑ
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15

16

ΡΟΥ∆Α, Μ.
ΓΙΑΛΟΣ

ΠΟΡΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΑ
ΙΝΑ,
ΣΥΒΡΟΣ,
ΒΟΥΡΝΙΚ
Α

3

ΤΑΞΙ

8.00 14.00

8

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

OXI

19,18

360

6.904,8
0

8.561,9
5

12.842,93

207,14

7

∆Χ
ΕΠΙΒΑΤΙΚ
Ο

16.15

15

ΜΟΝΟ

ΌΧΙ

22,26

360

8.013,6
0

9.936,8
6

14.905,29

240,41

ΛΕΥΚΑ∆
Α

4

ΤΑΞΙ

8:0013:10

40

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

37,80

360

13.608,
00

16.873,
92

25.310,88

408,24

ΛΕΥΚΑ∆Α

4

8:0012.25

18

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

22,89

360

8.240,4
0

10.218,
10

15.327,15

247,21

40

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

56,70

360

612,36

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

16,52

360

11.061,80

178,42

12

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

20,16

360

25.310,
88
7.374,5
3
8.999,4
2

37.966,32

4

20.412,
00
5.947,2
0
7.257,6
0

13.499,13

217,73

12

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

26,04

360

281,23

ΜΟΝΟ

ΟΧΙ

10,50

360

7.030,80

113,40

100

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

95,97

360

11.624,
26
4.687,2
0
42.841,
01

17.436,39

6

9.374,4
0
3.780,0
0
34.549,
20

64.261,52

1.036,48

360

6.991,
20

8.669,
09

13.003,6
4

209,74

Σύνολα:

221.16
2,40

274.24
1,38

411.362,12

6.634,88

18

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΡΑΧΗ,ΝΙΚΙΑΝ
Α,
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ
,ΦΡΥΝΙ
ΛΥΓΙΑ,ΚΑΡΥ
ΩΤΕΣ,
ΑΠΟΛΠΑΙΝΑ

19

ΒΟΝΙΤΣΑ

ΛΕΥΚΑ∆Α

1

ΤΑΞΙ
Ε∆Χ
ΕΙ∆.ΜΙΣΘ.
ΑΜΕΑ

20

ΒΟΥΡΝΙΚΑ

ΣΥΒΡΟΣ

3

ΤΑΞΙ

21

ΚΑΡΥΑ

1

22

ΒΑΥΚΕΡΗ
ΣΩΤΗΡΩ
ΝΙΚΙΑΝΑΣ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

5

23

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΙΚΙΑΝΑ
ΑΓ.ΠΕΤΡΟ
Σ

ΤΑΞΙ
∆Χ
ΕΠΙΒΑΤΙΚ
Ο

4

ΤΑΞΙ

24

ΚΑΝ∆ΗΛΑ

ΛΕΥΚΑ∆Α

1

ΤΑΞΙ

16.15
8:20 13:00

ΤΑΞΙ

8:20 13:45

17

25

ΝΕΟΧΩΡΙ

ΝΥ∆ΡΙ

1

8.15',
13.10
8:2013:00
8:2013:00
8:2013:00

9

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΧΙ

19,42
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (̟ροσαρµοσµένο α̟ό την Αναθέτουσα
Αρχή)
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΜΕΡΟΣ Α: “Α̟αιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οι ̟αρακάτω γενικές και ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές
α̟οσκο̟ούν στον καθορισµό των α̟αιτήσεων για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του Νοµού Λευκάδας α̟ό τον τό̟ο κατοικίας ή σεγκέντρωσης
τους, στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρµοσµένο α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή)
Το ΕΕΕΣ θα αναρτηθεί ως αρχείο PDF, ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο, ξεχωριστά ως
ανα̟όσ̟αστο µέρος της διακήρυξης. Ε̟ίσης θα αναρτηθεί και ως αρχείο XML ε̟ικουρικά
για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων ̟ροκειµένου να συντάξουν µέσω της
υ̟ηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική α̟άντηση τους.
Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν µε τη χρήση της υ̟ηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής ̟λατφόρµας
̟ου διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7
της Ε̟ιτρο̟ής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το ̟ρότυ̟ο ΕΕΕΣ ̟ου θα αντα̟οκρίνεται: α] στις καταστάσεις
εκείνες για τις ο̟οίες οι οικονοµικοί φορείς α̟οκλείονται ή, µε βάση τα έγγραφα της σύµβασης, µ̟ορούν
να α̟οκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής ̟ου έχουν καθοριστεί µε τα ως άνω
έγγραφα. Το ̟εριεχόµενο του αρχείου είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο
PDF, ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως ανα̟όσ̟αστο µέρος αυτής. Tο αρχείο XML
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων ̟ροκειµένου να συντάξουν µέσω της υ̟ηρεσίας
eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική α̟άντηση τους.
Η αναθέτουσα αρχή θα αναρτήσει στο χώρο του διαγωνισµού της δηµόσιας σύµβασης στο
ΕΣΗ∆ΗΣ τα ̟αραχθέντα αρχεία ως εξής:
-το ̟εριεχόµενο του αρχείου PDF, το αρχείο PDF, ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο, θα αναρτηθεί
ξεχωριστά ως ανα̟όσ̟αστο µέρος της διακήρυξης και
-το αρχείο XML θα αναρτηθεί ε̟ικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων
̟ροκειµένου να συντάξουν µέσω της υ̟ηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική α̟άντηση τους.
Ε̟ίσης, οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υ̟οβάλουν µε την ̟ροσφορά τους συµ̟ληρωµένο
το ̟ρότυ̟ο ΕΕΕΣ ό̟ως αυτό έχει οριστεί α̟ό τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς
στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF ̟ου α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο µέρος της) σε µορφή pdf (Α̟οφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συµ̟λήρωση του α̟αιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς
̟ροτείνεται να χρησιµο̟οιήσουν το αναρτηµένο α̟ό τις αναθέτουσες αρχές ε̟ικουρικό
αρχείο XML, ̟ροκειµένου να εκµεταλλευτούν την υ̟ηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να ̟αράξουν
την α̟άντηση τους σε µορφή αρχείου PDF, το ο̟οίο και α̟οθηκεύουν, αρχικά, το̟ικά στον
ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή τους.
Σηµειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF ̟αράγεται έµµεσα α̟ό την υ̟ηρεσία eEEEΣ ε̟ιλέγοντας
το κουµ̟ί «Εκτύ̟ωση». Η εκτύ̟ωση θα ̟ρέ̟ει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυ̟ωτή PDF
(virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή του
χρήστη, το ο̟οίο α̟οθηκεύει το ̟εριεχόµενο της εκτύ̟ωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί
να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυ̟ωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µ̟ορεί να
̟ραγµατο̟οιηθεί εγγενώς α̟ό φυλλοµετρητή διαδικτύου, ό̟ως ̟.χ. Google Chrome, ή α̟ό
εξειδικευµένο λογισµικό, ό̟ως ̟.χ. CutePDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ,
να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –∆ηλώσεις Συµµόρφωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
α) τηρούµε και θα εξακολουθήσουµε να τηρούµε κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον ε̟ιλεγούµε, τις υ̟οχρεώσεις µας
̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου έχουν
θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
β) δεν θα ενεργήσουµε αθέµιτα, ̟αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον ε̟ιλεγούµε.
γ) λαµβάνουµε τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουµε την εµ̟ιστευτικότητα των ̟ληροφοριών ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί
ως τέτοιες.
Ηµεροµηνία:
/ /.2017

Ο – Η ∆ηλ.

(Υ̟ογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
i.
ii.
iii.
iv.

Η ̟ροσφορά µου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας διακήρυξης, της ο̟οίας έλαβα γνώση
∆εν µου έχει ε̟ιβληθεί η ̟οινή του α̟οκλεισµού α̟ό διαγωνισµούς µε αµετάκλητη α̟όφαση του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης
∆εν υ̟άρχουν νοµικοί ̟εριορισµοί λειτουργίας της ε̟ιχείρησης
Ο αριθµός των λεοφωρείων ή ταξί ή ∆.Χ. ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου, ο αριθµός των
θέσεων αυτών σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου και τα ονοµατα των οδηγών εφόσον χρησιµο̟οιηθούν είναι
τα εξής :
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΟΧΗΜΑ /∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΕΙΣ
Ο∆ΗΓΟΥ

v) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αναδειχτώ µειοδότης και έχω δηλώσει ότι θα χρησιµο̟οιήσω οδηγό/ούς (λεωφορείων ή ∆.Χ.
Ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κτλ)) θα ̟ροσκοµίσω το α̟όσ̟ασµα ̟οινικού του/τους µητρώου..
vi) ότι ο οδηγός/οδηγοί (λεωφορείων ή ∆.Χ. Ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κτλ) κατέχει/κατέχουν Άδεια Οδήγησης και Ειδική
Άδεια Οδήγησης Ε.∆.Χ.
vii) ∆εσµεύοµαι ότι θα ̟ροσκοµίσω δικαιολογητικά ̟ου λήγουν καθ΄όλη τη διάρκεια της σύµβασης τόσο α̟ό την
ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης εφόσον είµαι τελικός µειοδότης και
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. (∆ικαιολογητικά: Ά∆ΕΙΑ, ΚΤΕΟ χωρίς δευτερεύουσες ελλείψεις, Α∆ΕΙΑ
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ – Ε̟άρκεια)
Ηµεροµηνία:

/ /.2017

Ο – Η ∆ηλ.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
i.
ii.

Η ̟ροσφορά µου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας διακήρυξης, της ο̟οίας έλαβα γνώση
Για τον ∆ιαγωνισµό ………………………………. της ΠΕ Λευκάδας υ̟οβάλλω ̟ροσφορά για τα ̟αρακάτω τµήµατα και
δροµολόγια:
ΟΜΑ∆Α
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ο∆ΗΓΟΥ

Ηµεροµηνία:

/ /.2017

Ο – Η ∆ηλ.

(Υ̟ογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
*Το Έντυ̟ο Τεχνικής Προσφοράς υ̟ογράφεται ψηφιακά σε µορφή αρχείου pdf και
υ̟οβάλλεται α̟ό τον ̟ροσφέροντα (σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο,
υ̟οβάλλεται α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του) τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε έντυ̟η.
Προσκοµίζεται δε σε έντυ̟η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική
υ̟οβολή και δεν α̟αιτείται θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής. Α̟αιτείται δε και η συνυ̟οβολή
του ̟λήρους ̟αραγόµενου α̟ό το σύστηµα ηλεκτρονικού αρχείου σε µορφή pdf της
Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά υ̟ογραµµένου .
Για την υλο̟οίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υ̟όψη του τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και τις
λοι̟ές υ̟οχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις ο̟οίες υ̟οχρεούται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να λάβει γνώση,
να α̟οδεχθεί καθώς και να ̟ληρεί καθ΄ολη τη διάρκεια της σύµβασης. Ο ανάδοχος συµ̟ληρώνει τα
̟εδία στην αντίστοιχη φόρµα και εφόσον συµφωνεί συµ̟ληρώνει τη φόρµα καταχωρώντας τη λέξη
«ΝΑΙ». Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος ανάδοχος δεν συµφωνεί και δεν καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ
τότε θεωρείται ότι δεν ̟ληρεί τις ελάχιστες ̟ροδιαγραφές και α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία. Στην
ηλεκτρονική φόρµα θα υ̟άρχει υ̟ό τη µορφή ενός και µοναδικού ̟εδίου, το ο̟οίο θα
συµ̟εριλαµβάνει όλους τους κατωτέρω όρους.

ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Να διαθέτουν τον α̟αιτούµενο σε
αριθµό στόλο οχηµάτων (κύριο όχηµα
και εφεδρικό) για την κάλυψη των
θέσεων (χωρητικότητα βάσει
αναγνωρισµένων θέσεων), ο ο̟οίος είναι
κατάλληλος και αξιό̟ιστος κυρίως σε
θέµατα οδικής ασφάλειας και
συµµορφούµενος σύµφωνα µε κάθε
είδους ̟ροβλε̟όµενη κάθε φορά σε ισχύ
διάταξη νόµου ή κανονιστική ̟ράξη
αναφορικά µε τον τεχνικό εξο̟λισµό και
τις ̟ροδιαγραφές ̟ου εξασφαλίζουν και
α̟οδεικνύουν τη νόµιµη κυκλοφορία
των διατιθέµενων οχηµάτων στην
Ελληνική Ε̟ικράτεια για όλη την
̟ερίοδο της σύµβασης

2. Να διαθέτουν όλα τα α̟αιτούµενα
έγγραφα- ̟ιστο̟οιητικά ̟ου να
α̟οδεικνύουν τη νόµιµη κυκλοφορία
των οχηµάτων, την ικανότητα οδήγησης
και την εξασφάλιση αξιο̟ρε̟ών
συνθηκών µετακίνησης µικρών µαθητών
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µε εξάλειψη κάθε ̟ιθανού κινδύνου για
την ασφαλή και έγκαιρη µεταφορά τους
(Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ χωρίς δευτερεύουσες
ελλείψεις, ∆ί̟λωµα Οδήγησης, Ειδική
Άδεια Οδήγησης, Άδεια Μεταφορέα,
Ποινικό Μητρώο Οδηγών) τόσο κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
(καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφορών
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της.

3. Να διαθέτουν οδηγό/ους των
οχηµάτων µε κατάλληλη ικανότητα
οδήγησης για τη διευκόλυνση της
µεταφοράς ανήλικων µικρών ̟αιδιών. Ο
συµµετέχων δηλώνει ότι σε ̟ερί̟τωση
̟ου αναδειχτεί µειοδότης και έχει
δηλώσει ότι θα χρησιµο̟οιήσει
οδηγό/ούς θα ̟ροσκοµίσει υ̟οχρεωτικά
το α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου για
τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ∆.Χ.
ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κλ̟)

4. Ο συµµετέχων θα ̟ρέ̟ει να
εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα τηρεί
σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και θα λαµβάνει κάθε
µέριµνα για την έγκαιρη και ασφαλή
µεταφορά των µαθητών (έλεγχος ζώνης
ασφαλείας).

5. Ο συµµετέχων θα λάβει γνώση, θα
α̟οδεχθεί και θα συµµορφωθεί ̟λήρως
µε τους ειδικούς όρους του Φύλλου
Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI).

Για την Εταιρεία
Σφραγίδα και υ̟ογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
*Το Φύλλο Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών υ̟ογράφεται ψηφιακά σε µορφή
αρχείου pdf και υ̟οβάλλεται α̟ό τον ̟ροσφέροντα (σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι
νοµικό ̟ρόσω̟ο, υ̟οβάλλεται α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του) τόσο σε ηλεκτρονική µορφή
όσο και σε έντυ̟η Προσκοµίζεται δε σε έντυ̟η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή και δεν α̟αιτείται θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής. Στην
ηλεκτρονική φόρµα θα υ̟άρχει υ̟ό τη µορφή ενός και µοναδικού ̟εδίου, το ο̟οίο θα
συµ̟εριλαµβάνει όλους τους κατωτέρω όρους.
Για την υλο̟οίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υ̟όψη του τις τεχνικές
̟ροδιαγραφές και τις λοι̟ές υ̟οχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις ο̟οίες υ̟οχρεούται ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού να λάβει γνώση, να α̟οδεχθεί καθώς και να ̟ληρεί καθ΄ολη τη διάρκεια της
σύµβασης. Ο ανάδοχος συµ̟ληρώνει τα ̟εδία στην αντίστοιχη φόρµα και εφόσον συµφωνεί
συµ̟ληρώνει τη φόρµα καταχωρώντας τη λέξη «ΝΑΙ». Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος
ανάδοχος δεν συµφωνεί και δεν καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ τότε θεωρείται ότι δεν ̟ληρεί τις
ελάχιστες ̟ροδιαγραφές και α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ(ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την
καλύτερη εξυ̟ηρέτηση µαθητών. Το
µεταφορικό
µέσο
(λεωφορείο,
∆.Χ.
ε̟ιβατικό) θα ̟αραλαµβάνει τους µαθητές
α̟ό τα καθορισµένα µέρη. Σε ̟ερί̟τωση
̟ου ̟ροσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν
είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να
ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους
γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο ε̟ιβίβασης
και α̟οβίβασης.
ΝΑΙ
2. Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο
σηµείο ε̟ιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα
δυνατός και ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να δώσει
ιδιαίτερη ̟ροσοχή στην ακρίβεια της
τήρησης του ωραρίου, γιατί α̟ό αυτήν
εξαρτάται
η
έγκαιρη
έναρξη
των
µαθηµάτων και η ασφαλής και α̟ρόσκο̟τη
µεταφορά των µαθητών.
ΝΑΙ
3. ∆εν θα ε̟ιβιβάζονται ξένα, ̟ρος τη
σχολική κοινότητα, άτοµα.
ΝΑΙ
4.
Τα
λεωφορεία
θα
αναγράφουν
υ̟οχρεωτικά σε ̟ινακίδες ̟ου θα
̟ροσαρτώνται στο µ̟ροστινό και στο ̟ίσω
µέρος
του
αυτοκινήτου
τη
λέξη
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«ΣΧΟΛΙΚΟ».
ΝΑΙ
Όλα
τα
οχήµατα
̟ου
θα
5.
χρησιµο̟οιούνται για τη µεταφορά των
µαθητών, θα φέρουν ο̟ωσδή̟οτε ζώνες
ασφαλείας. Ειδικότερα, τα λεωφορεία ̟ου
θα µεταφέρουν τους µαθητές, ̟ρέ̟ει να
̟αρέχουν αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες
ασφαλείας (βάση της υ̟’ αριθµ. Α-ΟΙΚ.
61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04),
α̟ό την έναρξη ισχύος της ο̟οίας (01-032005)
καταργείται
η
υ̟’
αριθµ.
ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υ̟’ αριθµ. ΑΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442)
α̟όφαση του Υ̟ουργού Μεταφορών και
Ε̟ικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις ̟ερί
εφοδιασµού
δια
ζωνών
ασφαλείας
αυτοκινήτων ̟ου µεταφέρουν µαθητές και
νή̟ια»), εκτός και αν η εν λόγω α̟όφαση
τρο̟ο̟οιηθεί, ο̟ότε θα ισχύει ότι θα
καθορίζει η τρο̟ο̟οίησή της και θα
κινούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του
έργου της µεταφοράς των µαθητών, ̟ρέ̟ει
να εφαρµόζουν ̟ιστά τις σχετικές διατάξεις
για την ασφάλεια των µεταφερόµενων
µαθητών. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ισχύουν οι
κείµενες διατάξεις µε τις τρο̟ο̟οιήσεις
τους, σε ότι αφορά «Προδιαγραφές ζωνών
ασφαλείας, καθισµάτων και αγκυρώσεων
ζωνών – καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία
και διατάξεις µεταφοράς µαθητών».
ΝΑΙ
6. Οι οδηγοί ̟ου θα µεταφέρουν µαθητές
οφείλουν να είναι συνεργάσιµοι, να
συµ̟εριφέρονται µε ευγένεια στους µαθητές
και να ̟ειθαρχούν στις υ̟οδείξεις των
∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων ή των
ανα̟ληρωτών τους, θα είναι υγιείς και η
συµ̟εριφορά τους, ̟ρος τη σχολική
κοινότητα, θα είναι η αρµόζουσα, α̟ό κάθε
ά̟οψη.
ΝΑΙ
7. Οι οδηγοί των οχηµάτων ̟ρέ̟ει, κατά τη
µεταφορά, να λάβουν υ̟όψη τους τις
ιδιαιτερότητες, ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την
συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 ετών) και
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να
αντιµετω̟ίζουν
ανάλογα
τυχόν
εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα ̟ου
τυχόν δηµιουργούνται α̟ό συµ̟εριφορά
µαθητών και ε̟ισηµαίνονται α̟ό τον
υ̟εύθυνο µεταφοράς, θα ̟ρέ̟ει να
γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή
και στη ∆/νση κάθε σχολικής µονάδας,
ώστε να γίνονται οι α̟αραίτητες συστάσεις
και να α̟οφεύγονται ̟ερι̟τώσεις, ̟ου
µ̟ορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις
σχολείου – µαθητών - υ̟εύθυνων
µεταφοράς.
ΝΑΙ
8. Οι συνοδοί ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό
τους αναδόχους, ό̟ου αυτό ̟ροβλέ̟εται
α̟ό το δροµολόγιο, οφείλουν να είναι
ενήλικα άτοµα ̟ου η φυσική τους
κατάσταση και η κατάσταση της υγείας
τους, τους ε̟ιτρέ̟ουν να ασκήσουν τα
καθήκοντα του συνοδού. Ε̟ίσης οφείλουν
να µην έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα
ασυµβίβαστα µε τον ρόλο τους. Ειδικότερα
για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν α̟ό την
κατάσταση του µεταφεροµένου µαθητή
υφίσταται ανάγκη, ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει
αντίστοιχη ̟ροϋ̟ηρεσία σε ̟αρόµοια θέση.
ΝΑΙ
9. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή
εφεδρικό, ̟ου θα χρησιµο̟οιείται α̟ό τον
ανάδοχο για το έργο της µεταφοράς, ̟ρέ̟ει
να έχει ̟λήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων
των ε̟ιβαινόντων για ατυχήµατα και
υλικές ζηµίες, ό̟ως ε̟ίσης και την κατά
νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική
ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες.
Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων
̟ρέ̟ει να καλύ̟τει τον συµβατικό χρόνο
της σύµβασης µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια
συµβόλαια
καλύ̟τουν
υ̟οχρεωτικά
ε̟ιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύµβασης. Έκαστος ανάδοχος
εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοι̟ά
οχήµατα, ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει, θα έχουν
τουλάχιστον την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τον
νόµο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για
σωµατικές βλάβες ε̟ιβαινόντων και τρίτων
και για υλικές ζηµίες τρίτων.
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10. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών
ΝΑΙ
α̟ό τη στιγµή της ̟αραλαβής για
ε̟ιβίβασή τους στο µεταφορικό µέσο, µέχρι
την α̟οβίβαση για ̟αράδοσή τους στα
συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός
και ο/η συνοδός του οχήµατος.
ΝΑΙ
11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους
µαθητές και µαθήτριες, ̟οινικά και αστικά,
για τυχόν τραυµατισµούς, όσο αυτοί
βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοι̟ά
οχήµατα, αλλά και κατά την ε̟ιβίβαση και
α̟οβίβασή τους
ΝΑΙ
12. Οι ανάδοχοι θα είναι υ̟εύθυνοι για την
ασφάλεια των ε̟ιβαινόντων µαθητών και
θα ̟ρέ̟ει να εφαρµόζουν όλα όσα
ορίζονται, α̟ό το νόµο, για τις κείµενες
ασφαλιστικές καλύψεις.
ΝΑΙ
13. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος α̟ό τους
αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το
δροµολόγιο για ο̟οιαδή̟οτε λόγο, για το
ο̟οίο έχει υ̟ογράψει σύµβαση, για µερικές
µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική
χρονιά, τότε αυτός είναι υ̟οχρεωµένος να
ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον
∆/ντή της σχολικής µονάδας και, ό̟ως
ε̟ίσης και τους γονείς των µαθητών ̟ου
µεταφέρει. Η ειδο̟οίηση αυτή δεν
α̟αλλάσσει τον ανάδοχο α̟ό της
̟ροβλε̟όµενες α̟ό την σύµβαση κυρώσεις.
ΝΑΙ
14. Τα οχήµατα ̟ου θα χρησιµο̟οιήσουν οι
µεταφορείς θα ̟ρέ̟ει να ̟ερνούν α̟ό τον
̟ροβλε̟όµενο τεχνικό έλεγχο οχηµάτων
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
ΝΑΙ
15. Α̟αγορεύεται η, µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο,
µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλο ή εν µέρει,
δροµολογίων α̟ό τον ανάδοχο σε άλλο
̟ρόσω̟ο, η µεταφορά άλλων ε̟ιβατών µαζί
µε τους µαθητές καθώς και η α̟αίτηση
καταβολής
εισιτηρίου
α̟ό
τους
µεταφερόµενους µαθητές.
ΝΑΙ
16. Η µη τήρηση των ̟ροϋ̟οθέσεων, τόσο
του ̟αρόντος άρθρου, όσο και των άλλων
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άρθρων της διακήρυξης, ε̟ισύρει τις
̟ροβλε̟όµενες διοικητικές ή και ̟οινικές
κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της
διαδικασίας καταγγελίας της συµβάσεως
και των εξ’ αυτής α̟ορρεουσών συνε̟ειών.
Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υ̟εύθυνος,
α̟έναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα
Αρχή, για την τήρηση των ̟αρα̟άνω όρων
και αυτός θα φέρει α̟οκλειστικά και µόνο
τυχόν ευθύνες.
ΝΑΙ
17. Αν α̟οδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι
συµβατικοί όροι α̟ό τον ανάδοχο, τότε η
αναθέτουσα Αρχή δύναται να ε̟ιβάλει
µονοµερώς στον ανάδοχο ̟οινική ρήτρα, η
ο̟οία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ
του ηµερησίου κόστους του δροµολογίου,
στο ο̟οίο εµφανίστηκε η ̟αράβαση. Η
βαρύτητα της ̟αράβασης των όρων θα
καθορίσει και το τελικό ύψος της ̟οινικής
ρήτρας.
Ενδεικτικά
αναφέρονται
οι
̟αραβάσεις:
• Χρησιµο̟οίηση ακατάλληλου λεωφορείου
ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση,
δικαιολογηµένη ή µη,
εγκεκριµένου
οχήµατος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα
οχήµατα για όλους τους µαθητές.
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης
λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην
αφετηρία του ή/και στο σχολείο το ̟ρωί. •
Αδικαιολόγητη
καθυστέρηση
άφιξης
λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο
για την ε̟ιστροφή των µαθητών, το
µεσηµέρι ή το α̟όγευµα.
• Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής
του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και των
στάσεων,
εκτός
α̟ό
τεκµηριωµένες
̟ερι̟τώσεις ανωτέρας βίας.
• Α̟αράδεκτη συµ̟εριφορά του οδηγού ή
συνοδού στους µαθητές, γονείς και
εκ̟αιδευτικούς.
• Α̟ουσία συνοδού α̟ό τη διαδροµή.
•Μεταφορά
̟ροσώ̟ων,
̟ου
δεν
δικαιούνται να µεταφερθούν.
ΝΑΙ
Σε
̟ερί̟τωση
ε̟ανειληµµένης
18.
̟αράβασης των όρων της σύµβασης, ο
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ανάδοχος
κηρύσσεται
έκ̟τωτος,
µε
α̟όφαση του αρµόδιου για τον φορέα
οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Περιφέρειας.
ΝΑΙ
19. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν
̟ραγµατο̟οιήσει
δροµολόγιο
αδικαιολογήτως, τότε ̟έραν της µη
α̟όδοσης σε αυτό του κόστους του
δροµολογίου, ε̟ιβαρύνεται µε το σύνολο
των εξόδων ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιήσει η
Περιφέρεια για την ανα̟λήρωση του
δροµολογίου και ως ̟οινική ρήτρα
ε̟ιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήµισυ
του κόστους του δροµολογίου. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου η µη ̟ραγµατο̟οίηση
αδικαιολογήτως ̟ερισσοτέρων α̟ό ̟έντε
(5) δροµολογίων του τµήµατος συνολικά ο
ανάδοχος
κηρύσσεται
έκ̟τωτος
µε
α̟όφαση του αρµόδιου για τον φορέα
οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Περιφέρειας
ΝΑΙ
20. Η είσ̟ραξη των ̟ροστίµων γίνεται µε
̟αρακράτηση α̟ό τα οφειλόµενα στον
ανάδοχο ή, σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας ή
έλλειψης αυτού, µε ισό̟οση κατά̟τωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το α̟αιτούµενο
̟οσό. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης µεταφορέων, το
̟ρόστιµο και οι τόκοι ε̟ιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης
ΝΑΙ
21. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή
α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου, µ̟ορεί να
̟ροβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή
ε̟έκταση των δροµολογίων, όταν αυτό
είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος ̟αραιτείται
α̟ό κάθε αξίωση α̟οζηµίωσης έναντι της
Αναθέτουσας
Αρχής,
σε
̟ερί̟τωση
κατάργησης ή σύµ̟τυξης των δροµολογίων.
∆ροµολόγια ̟ου ̟ροκηρύχθηκαν µε την
̟αρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για
ο̟οιονδή̟οτε λόγο µε µονοµερή α̟όφαση
του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, ̟αύουν να α̟οτελούν συµβατική
υ̟οχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς
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α̟οζηµίωση του αναδόχου
ΝΑΙ
22. Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου η µεταφορά των
µαθητών
γίνεται
µε
συνδυασµό
δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι
των δροµολογίων ̟ου συνδυάζονται,
υ̟οχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον
αναγκαίο
συγχρονισµό
την
άνετη,
α̟ρόσκο̟τη και χωρίς καθυστερήσεις
µεταφορά των µαθητών στον τελικό
̟ροορισµό τους.
ΝΑΙ
23.
Ε̟ειδή
ο
̟αρών
διαγωνισµός
διενεργείται εκ των ̟ραγµάτων µε βάση τα
στοιχεία της τρέχουσας σχολικής ̟εριόδου,
µετά την έναρξη εφαρµογής της οικείας
σύµβασης, αυτή µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιηθεί
αναλόγως, µε µονοµερή α̟όφαση της
Αναθέτουσας
Αρχής,
ως
̟ρος
τα
δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών, ό̟ως
αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη
εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική
ε̟ικαιρο̟οίηση, στην ο̟οία θα ̟ροβούν οι
∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων
µε τις νέες εγγραφές και α̟οχωρήσεις
µαθητών, τα στοιχεία της ο̟οίας θα
γνωστο̟οιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή
για λήψη της σχετικής α̟όφασης.
ΝΑΙ
24. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει
στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο
ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε
τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό,
για την άµεση και κανονική αντικατάσταση
κάθε
µεταφορικού µέσου ̟ου για
ο̟οιαδή̟οτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την
ακριβή και κανονική εκτέλεση του
δροµολογίου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν
είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα
έξοδα µεταφοράς των ̟αιδιών µε τη χρήση
του ̟ροσφορότερου µέσου (ταξί κλ̟.).
ΝΑΙ
25. Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων
θα τρο̟ο̟οιούνται όταν στο σχολείο
εγγράφονται ή µεταγράφονται µαθητές ή
αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως
̟ρος τα δροµολόγια, την ώρα αναχώρησης
και ε̟ιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών
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κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται
µόνο α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα
α̟ό συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του
σχολείου , τους γονείς/κηδεµόνες και τον
ανάδοχο, ο ο̟οίος υ̟οχρεούται να τις
α̟οδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της
̟αρούσης.
ΝΑΙ
Σε
̟ερί̟τωση
έγγραφων
και
26.
τεκµηριωµένων
καταγγελιών
των
γονέων/κηδεµόνων για ̟ληµµελή εκτέλεση
του δροµολογίου, ̟ου υ̟οβάλλονται στον
∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος,
αφού
ελέγξει
την
ακρίβεια
των
καταγγελλοµένων και δια̟ιστώσει ότι
ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα
Αρχή, την ε̟ιβολή των ̟ροβλε̟όµενων
κυρώσεων.
ΝΑΙ
27. Κάθε λοι̟ός όρος της διακήρυξης θα
τηρείται µε τη δέουσα ̟ροσοχή και
ε̟ιµέλεια καθώς αφορά την καθηµερινή
διαχείριση µεταφοράς µικρών µαθητών µε
κύριο µέληµα την έγκαιρη και ασφαλή
µεταφορά
α̟ό και ̟ρος τις σχολικές µονάδες.
ΝΑΙ
28. ∆εν καταβάλλεται α̟οζηµίωση στον
ανάδοχο:
● Για τις ηµέρες ̟ου δε λειτουργούν τα
σχολεία,
κατό̟ιν
συνεννόησης
του
αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου.
● Για τις ηµέρες ̟ου δεν ̟ροσέρχονται οι
µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης,
α̟εργίας του διδακτικού ̟ροσω̟ικού,
κατό̟ιν συνεννόησης του αναδόχου µε το
∆ιευθυντή του σχολείου.
●
Στις
̟ερι̟τώσεις
̟ου
δεν
̟ραγµατο̟οιηθούν
δροµολόγια
λόγω
κακοκαιρίας,
εφόσον
τα
σχολεία
̟αραµείνουν κλειστά µε α̟όφαση του
αρµόδιου οργάνου.
● Στις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου δεν γίνεται η
µεταφορά, λόγω ασθένειας κά̟οιου ή
κά̟οιων µαθητών.
● Όταν δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί δροµολόγιο,
α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου.
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ΝΑΙ
29. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει αδυναµία
εκτέλεσης κά̟οιου ή κά̟οιων δροµολογίων,
α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας
κά̟οιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο
ανάδοχος υ̟οχρεούται να µεριµνήσει για
την ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της
̟αρούσας σύµβασης και τις κείµενες
σχετικές διατάξεις, µεταφορά των µαθητών.
ΝΑΙ
30. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό
ενώσεις κλ̟ ή ̟ερισσότερα του ενός
̟ρόσω̟α, ̟ου υ̟οβάλουν α̟ό κοινού
̟ροσφορά, όλα τα µέλη τους ευθύνονται,
έναντι
της
Αναθέτουσας
Αρχής,
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα.
ΝΑΙ
31. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, καθώς και η
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ε̟ιφυλάσσονται,
εφόσον το κρίνουν α̟αραίτητο, να κάνουν
ενδεικτικό έλεγχο ε̟αλήθευσης στοιχείων,
̟ου θα υ̟οβληθούν α̟ό τους υ̟οψηφίους.

Για την Εταιρεία
Σφραγίδα και υ̟ογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

Α/Α
Περιγραφ Α̟αιτούµε
Αριθµός
∆ροµολο
ή
νη
και Είδος
γίου
∆ροµολο χωρητικότη µεταφορι
Τµήµατος
γίου
τα µέσωνκών
Αριθµός
µέσων της
µεταφεροµέ ̟ροσφορ
νων
άς
µαθητών

Αριθµοί
κυκλοφο
ρίας
οχηµάτω
ν

Προσφερο
Ηµερήσιο
µένη
Κόστος
χωρητικότ δροµολογίου
ητα µέσων
Βάσει
βάσει
Προϋ̟ολογι
αδειών
σµού µε την
κυκλοφορά
τυχόν
ς
δα̟άνη
συνοδού

Προσφορά
Ποσοστό έκ̟τωσης
ΟΛΟΓΡΑ
ΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙ
ΚΩΣ

Ηµερήσιο
κόστος
δροµολογ
ίου

Αριθµός δροµολογίων
στην διάρκεια της
Κόστος ∆ροµολογίου
στο σύνολο της

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ………………… ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΈΤΗ 20172018 & 2018-2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υ̟οδείγµατα Εγγυητικών Ε̟ιστολών
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης ε̟ωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: :Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Τµήµα Προµηθειών Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας,
∆ιοικητήριο Λευκάδας
Εγγύηση µας υ̟’ αριθµ. ……………….. ̟οσού ………………….……. ευρώ1
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα και
ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ̟οσού
των ευρώ …………………………2
υ̟έρ του
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
......................(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................3
ατοµικά και για κάθε µία α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων µεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας, για τη συµµετοχή
του/της/τους σύµφωνα µε την
αριθµό/ηµεροµηνία)....................διακήρυξη.....................................................4 της (Αναθέτουσας
Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης:
“(……………………………………..τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............5
Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις α̟ό τη συµµετοχή στην ανωτέρω α̟ορρέουσες
υ̟οχρεώσεις του/της (υ̟έρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
α̟ό µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
α̟αίτησης σας µέσα σε ̟έντε ( 5) .ηµέρες6 α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 7 ή
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε̟ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή
σας ότι µ̟ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά̟εζα µας α̟αλλαγµένη α̟ό κάθε σχετική υ̟οχρέωση
εγγυοδοσίας µας.
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε
ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας σας,
στο ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται η συναίνεση του υ̟έρ ου για την ̟αράταση της ̟ροσφοράς, µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της8.
Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε 9
(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή)
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1 Το ύψος της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο
χρηµατικό ̟οσό και δε µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 2% της ̟ροεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε ̟αρένθεση αριθµητικώς. Στο ̟οσό δεν υ̟ολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).
2 ό̟ως υ̟οσηµείωση 1.
3 Συµ̟ληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο̟ραξίας.
4 Συνο̟τική ̟εριγραφή των ̟ρος ̟ροµήθεια αγαθών / υ̟ηρεσιών, κλ̟
5.Εφόσον η εγγυητική ε̟ιστολή αφορά σε ̟ροσφορά τµήµατος/τµηµάτων της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης, συµ̟ληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α ο̟οίο/α υ̟οβάλλεται
̟ροσφορά.
6. Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα
(30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς, ό̟ως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 72 Ν.
4412/2016).
8 Άρθρο 157 ̟αρ. 1 ̟ερ. α εδαφ γ του Ν. 4281/2014.
9 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό τις τρά̟εζες ̟ου λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υ̟'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) α̟όφαση του Υ̟ουργού
Οικονοµικών, µε την ο̟οία και κατέστη υ̟οχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υ̟εύθυνης δήλωσης στην
εγγυητική ε̟ιστολή.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης ε̟ωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Τµήµα Προµηθειών Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
∆ιοικητήριο Λευκάδας
Εγγύηση µας υ̟’ αριθµ. ……………….. ̟οσού ………………….……. ευρώ1 .
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα και
ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ̟οσού
των
ευρώ………………………………………………………………………..2 υ̟έρ του:
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συµ̟ληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο̟ραξίας) ατοµικά και για κάθε µία α̟ό
αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
ένωσης
ή κοινο̟ραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ……....3 / της υ̟ αριθ ….....
σύµβασης
“(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη 4
........................... της (Αναθέτουσας Αρχής).
Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
α̟ό
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
α̟αίτησης σας µέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες 5 α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν ̟ροβλέ̟εται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της
σύµβασης 6 ) ή µέχρις ότου αυτή µας ε̟ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µ̟ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά̟εζα µας α̟αλλαγµένη α̟ό κάθε σχετική υ̟οχρέωση
εγγυοδοσίας µας.
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε
ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε7
(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή)
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1 Ολογράφως και σε ̟αρένθεση αριθµητικώς. Στο ̟οσό δεν υ̟ολογίζεται ο ΦΠΑ.
2 Ό̟ως υ̟οσηµείωση 1.
3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε οµάδες συµ̟ληρώνεται ο α/α της/ων οµαδας/ων για τα ο̟οία υ̟ογράφεται η
σχετική σύµβαση.
4 Συνο̟τική ̟εριγραφή των ̟ρος ̟ροµήθεια αγαθών / υ̟ηρεσιών.
5 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
6 Σύµφωνα µε το άρθρο72 του Ν.4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος α̟ό τον
συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή ̟αράδοσης, κατά τον χρόνο ̟ου µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υ̟οχρεούται να
̟αραλάβει τα υλικά ̟λέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται α̟ό τη διακήρυξη.
7 Ο καθορισµός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό τις τρά̟εζες ̟ου λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υ̟' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) α̟όφαση του
Υ̟ουργού Οικονοµικών, µε την ο̟οία και κατέστη υ̟οχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υ̟εύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική ε̟ιστολή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύµβασης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.∆/νση
: ∆ιοικητήριο - Λευκάδα
Τ.Κ
: 31100
Πληροφορίε : Γ.Καγκάνη
ς
Τηλ.
: 2645360722
Φαξ.
: 2645360725
Ηλ. Ταχυδρ. : promithion.lefkada@pin.gov.gr
ΘΕΜΑ:

Λευκάδα __.__.2017
Αριθµ. Πρωτ.: _____/____

Σύµβαση Ανάθεσης Μαθητικών ∆ροµολογίων για τα σχολικά έτη 20172018 και 2018-2019.

ΣΥΜΒΑΣΗ
ανάθεσης υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών µε λεωφορεία (µικρά και µεγάλα), ή ΤΑΧΙ ή ∆.Χ.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ σε σχολικές µονάδες του Νοµού …………………………… για τα σχολικά έτη
2017-2018 και 2018-2019.
Στη Λευκάδα σήµερα……………………… στο κατάστηµα της Π. Ε. Λευκάδας, αφενός η Α)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ̟ου εδρεύει στη Κέρκυρα µε
ΑΦΜ 997913715 ∆.Ο.Υ. Α΄Κέρκυρας νοµίµως εκ̟ροσω̟ούµενη α̟ό τον Αντι̟εριφερειάρχη
Λευκάδας κ.
̟ου θα καλείται εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου Β)
………………………………………………………………………. ̟ου θα καλείται εφεξής
«ανάδοχος» και εδρεύει στη…………………. µε Α.Φ.Μ. ………………………..………. και ∆.Ο.Υ.
…………………….. και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον ………….
Έχοντας υ̟όψη:

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών &
Υ̟ηρεσιών»( ̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ).
3. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική
ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».
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4. του Π.∆. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402 Β΄30-12-2016) ό̟ως ισχύει.
5. Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υ̟ουργικής Α̟όφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων »
6. Την υ̟’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υ̟ουργών
Οικονοµικών – Εσωτερικών – Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων – Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Μεταφορά
µαθητών δηµόσιων σχολείων α̟ό τις Περιφέρειες» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
7. Της υ̟’ αριθ. 25665/1831/12/2.5.2013 (1174 Β΄) µε Α∆Α: ΒΕΝ21-9Υ7 Α̟όφασης του
Υ̟ουργού και Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και
αγκυρώσεων ζωνών − καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς
µαθητών.»
8. Τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Ι.Ν. 2017 (Α∆Α :Ω9ΤΚΟΡ1Φ-ΨΕ4 ).
9. Την αριθµ. οικ.16380/6581/28-02-2017 (A∆Α : ΩΞΛΞ7ΛΕ-ΚΤ4) α̟όφαση ανάθεσης
αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντι̟εριφερειάρχες της Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ αριθµ. 105
Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.07-03-2017).
10. Την αριθµ. 31-05/2017 [Α∆Α : 6ΑΕΩ7ΛΕ-576] α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
της ΠΙΝ ̟ερί Εκλογής Τακτικών και Ανα̟ληρωµατικών µελών της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
11. Την αριθµ. 158-10/24-03-2017 [Α∆Α : ΨΟ6Λ7ΛΕ-ΨΡ8] α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της ΠΙΝ, ̟ερί Εκλογής Αντι̟ροέδρου της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
12. Το υ̟’ αρ. 147ΥΟ∆∆/28-03-2017 ΦΕΚ ̟ερί ορισµού Προέδρου της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
13. Την αριθµ. 19-3/2017/11-02-2017 (Α∆Α: ΩΗ7Π7ΛΕ-ΑΥ0) α̟όφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Ιονίων Νήσων ̟ερί έγκρισης του ετήσιου ̟ρογράµµατος ̟ροµηθειών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2017.
14. Την υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ. οικ.74019/30609/04-09-2017 ( Α∆Α: ΨΞΛΓ7ΛΕ-1ΥΙ ) α̟όφαση
ανάληψης υ̟οχρέωσης µε α/α 1441
15. Την αριθµ. 627-33/29-08-2017 [Α∆Α :6HNΩ7ΛΕ-Λ7Υ] α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της ΠΙΝ, «Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου
∆ιαγωνισµού σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή - υψηλότερο ̟οσοστό
έκ̟τωσης) για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας
ΠΕ Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018».
16. Την αριθµ. 980-55/20-12-2016 [Α∆Α :7Λ7Ζ7ΛΕ-7ΤΟ] α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της ΠΙΝ, ̟ερί έγκρισης συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών για το έτος 2017 στην ΠΕ
Λευκάδας, µε την ο̟οία συστήθηκαν : η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των διαγωνισµών και
των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης για τις ̟ροµήθειες – υ̟ηρεσίες για το έτος 2017 και η
Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών
ΠΕ Λευκάδας» για το έτος 2017.
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17. Το υ̟’ αριθ. οικ.5879/1063/23-01-2017 έγγραφο ̟ρος τους ∆/ντές των σχολικών
συγκροτηµάτων της ΠΕ Λευκάδας, µε σκο̟ό τη συλλογή των στοιχείων για τους έχοντες
δικαίωµα µεταφοράς µαθητές σύµφωνα µε την ΚΥΑ.
18. Το υ̟’ αριθ. οικ.14552/2469/21-02-2017 έγγραφο ̟ρος τον ∆ήµο Λευκάδας και
Μεγανησίου για δυνατότητα χρήσης ιδίων µεταφορικών µέσων.
19. Τα αριθµ.̟ρωτ. 1040/16-04-2013 και 1252/16-05-2013 έγγραφα της ∆/νσης Α/θµιας
Εκ̟αίδευσης Λευκάδας σχετικά µε
τον καθορισµό σχολικών ̟εριφερειών
Νη̟ιαγωγείων και ∆ηµοτικών Σχολείων της ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας
20. Το αριθµ.̟ρωτ. 751/20-04-2015 της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟αίδευσης Λευκάδας σχετικά µε
τον χωροταξικό σχεδιασµό ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας
21. Τα αιτήµατα ̟ου ̟εριήλθαν στα Τµήµατα Προµηθειών των Περιφερειακών Ενοτήτων
α̟ό τις σχολικές µονάδες των Νοµών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
22. Την ανάγκη µεταφοράς των µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκ̟αίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε
Σύµβαση ∆ηµόσιας Υ̟ηρεσίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µεταφορά α̟ό τον ανάδοχο των µαθητών Α/θµιας &
Β/θµιας Εκ̟/σης, α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους ή συγκέντρωσης, µέχρι τις σχολικές µονάδες
̟ου φοιτούν και αντίστροφα, εκτελώντας τα δροµολόγια ̟ου αναφέρονται στα τµήµατα
……………………………… του ̟αραρτήµατος …… της µε αρ. ̟ρωτ.. ……………
∆ιακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της.
Α/Α
ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΡΟΜ/ΓΙΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
(άνευ ΦΠΑ σε
€)

Α/Α ΔΡΟΜ/ΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ (όπου
δηλώθηκε στον διαγωνισμό):

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ
Το τίµηµα ̟ου δικαιούται ο ανάδοχος, στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αρούσα σύµβαση εκ̟ληρωθεί
εξολοκλήρου και σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της ̟αρούσας και της αρ. ̟ρωτ.
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………………. ̟ροκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το έργο µε
τίτλο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα
σχολικά ετη 2017-2018 και 2018-2019» της Αναθέτουσας Αρχής, ανέρχεται στο ̟οσό των
…………….. ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και ………………. Ευρώ µε Φ.Π.Α. (σε βάρος των ̟ιστώσεων
του Ε.Φ: 02073- K.A.E: 082100001.
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ̟ροαίρεσης 50% του ̟ροϋ̟ολογισµού της
διακήρυξης και το ο̟οίο θα καταβληθεί αν η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση αυτού του
δικαιώµατος έως:
• και το 20% του ̟ροϋ̟ολογισµού του τµήµατος του διαγωνισµού για την τρο̟ο̟οίηση
του υφιστάµενου δροµολογίου (δηλαδή αύξηση των χιλιοµέτρων του δροµολογίου ή
µερική αλλαγή διαδροµής ̟ου οφείλεται στην ανάγκη να εξυ̟ηρετηθούν νέοι µαθητές
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κά̟οια α̟ρόβλε̟τη ανάγκη – ̟.χ.
εκτέλεση δηµόσιων έργων ε̟ί οδοστρωµάτων), ό̟οτε ̟ροκύ̟τει ανάγκη κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
•

Η δυνατότητα χρονικής ̟αράτασης του αντικειµένου της σύµβασης, µε αντίστοιχη
αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κάθε τµήµατος και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο
των τριών µηνών.(30%)

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση αυτή ισχύει για τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων: α̟ό την έναρξη του σχολικού
έτους 2017-2018 έως και την λήξη του σχολικού έτους 2018-2019. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί
το δικαίωµα να ̟αρατείνει µονοµερώς, µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου της, το αντικείµενο
της σύµβασης, µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου και για διάστηµα όχι
µεγαλύτερο των τριών µηνών .
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καταβολή της δα̟άνης για τη µεταφορά των µαθητών στον ανάδοχο διενεργείται α̟ό την
Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της
α̟οζηµίωσης α̟αιτείται, ̟λέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της ̟αρ.1.δ. του
άρθρου 5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τα Β΄ /14-6-2013).
Το χρονικό διάστηµα το ο̟οίο µεσολαβεί, α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών
µέχρι την εξόφληση των σχετικών δα̟ανών, εξαρτάται α̟ό το χρόνο, τη συχνότητα και το
̟οσό µε το ο̟οίο κάθε φορά ε̟ιχορηγείται για το σκο̟ό αυτό η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων –
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
Για την καταβολή της α̟οζηµίωσης θα υ̟οβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π. Ε. Λευκάδας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση του ∆/ντή της οικείας σχολικής µονάδας ότι ̟ραγµατο̟οιήθηκε κατά µήνα η
καθηµερινή µεταφορά των µαθητών του σχολείου, σύµφωνα µε την οικεία σύµβαση.
2. Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών.
3. Πρωτότυ̟ο τιµολόγιο του αναδόχου.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου.
Τα έξοδα µεταφοράς και οι κρατήσεις ε̟ί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον
µεταφορέα ήτοι :
- Κράτηση Ενιαίας Αρχής Συµβάσεων (Ε.Α.Σ. 0,06%) η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της συνολικής
αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε
συµ̟ληρωµατικής σύµβασης (άρθρο 4, Ν. 4013/2011 ό̟ως ισχύει.
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- Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της συνολικής αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (̟αρ.3, άρθρο 350 Ν.4412/2016 ό̟ως ισχύει
& 1191/22-3-2017 (Φ.Ε.Κ. Β/969/22-3-2017) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ).
- Κράτηση 0,02% υ̟έρ ∆ηµοσίου η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής.
- Φόρος 8% ε̟ί της καθαρής αξίας και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για κάθε ̟ληρωµή
̟ου θα ̟ραγµατο̟οιείται.
- κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ
- Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος Χαρτοσήµου 3%
και στην ε̟΄αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 20%.
∆εν καταβάλλεται α̟οζηµίωση στον ανάδοχο:
1. Για τις ηµέρες ̟ου δε λειτουργούν τα σχολεία, κατό̟ιν συνεννόησης του αναδόχου µε το
∆ιευθυντή του σχολείου.
2. Για τις ηµέρες ̟ου δεν ̟ροσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, α̟εργίας του
διδακτικού ̟ροσω̟ικού, κατό̟ιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου.
3. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα
σχολεία ̟αραµείνουν κλειστά µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου.
4. Στις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου δεν γίνεται η µεταφορά, λόγω ασθένειας κά̟οιου ή κά̟οιων µαθητών.
5. Όταν δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί δροµολόγιο, α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου.
6. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει αδυναµία εκτέλεσης κά̟οιου ή κά̟οιων δροµολογίων, α̟ό
υ̟αιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κά̟οιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο ανάδοχος
υ̟οχρεούται να µεριµνήσει για την ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της ̟αρούσας
σύµβασης και τις κείµενες σχετικές διατάξεις, µεταφορά των µαθητών.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα δροµολόγια θα εκτελούνται όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και µέχρι
την ̟ροβλε̟όµενη στην ̟αρούσα ηµεροµηνία.
Kατά τη µεταφορά:
Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των µαθητών.
Το µεταφορικό µέσο θα ̟αραλαµβάνει τους µαθητές στα ̟ροκαθορισµένα σηµεία - στάσεις.
Έως την ε̟ιβίβαση των µαθητών στο όχηµα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονικοί µέριµνα ή
οι νόµιµοι ε̟ίτρο̟οι των µαθητών. Κατά την ε̟ιστροφή θα ̟αραδίδονται οι µαθητές στα
σηµεία α̟ό τα ο̟οία είχαν ̟αραληφθεί.
Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο σηµείο ε̟ιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός.
∆εν θα ε̟ιβιβάζονται ξένα, ̟ρος τη σχολική κοινότητα, άτοµα.
Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υ̟οχρεωτικά σε ̟ινακίδες, ̟ου θα ̟ροσαρτώνται στο
µ̟ροστινό και στο ̟ίσω µέρος του αυτ/του, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».
Τα µεταφορικά µέσα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση,
γενική εµφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία ̟ου θα χρησιµο̟οιούνται για τη µεταφορά των
µαθητών, θα φέρουν ο̟ωσδή̟οτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν
αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας (βάση της υ̟’αριθµ.Α-ΟΙΚ.61368/6146/ Υ.Α(Φ.Ε.Κ Β΄
1894/22-12-04) α̟ό την έναρξη ισχύος της ο̟οίας (01-03-2005) καταργήθηκε η υ̟’ αριθµ.
ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υ̟’ αριθµ Α-ΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) α̟όφαση του
Υ̟ουργού Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις ̟ερί εφοδιασµού δια ζωνών
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ασφαλείας αυτοκινήτων ̟ου θα µεταφέρουν µαθητάς και νή̟ια »), εκτός και αν η εν λόγω
α̟όφαση τρο̟ο̟οιηθεί, ο̟ότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τρο̟ο̟οίησή της και θα κινούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των
µαθητών, ̟ρέ̟ει να εφαρµόζουν ̟ιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των
µεταφερόµενων µαθητών.
Οι οδηγοί ̟ου θα µεταφέρουν µαθητές θα είναι συνεργάσιµοι, θα συµ̟εριφέρνονται µε
ευγένεια στους µαθητές και θα ̟ειθαρχούν στις υ̟οδείξεις των ∆/ντών των σχολείων ή των
ανα̟ληρωτών τους και των εκ̟αιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συµ̟εριφορά τους, ̟ρος τη
σχολική κοινότητα, θα είναι η αρµόζουσα, α̟ό κάθε ά̟οψη.
Οι οδηγοί των οχηµάτων ̟ρέ̟ει, κατά τη µεταφορά, να λάµβάνουν υ̟όψη τους τις
ιδιαιτερότητες, ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την συνήθη ηλικία των µαθητών (4-18 ετών) και να
αντιµετω̟ίζουν ανάλογα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα ̟ου τυχόν
δηµιουργούνται α̟ό συµ̟εριφορά µαθητών και ε̟ισηµαίνονται α̟ό τον υ̟εύθυνο
µεταφοράς, θα ̟ρέ̟ει να γίνονται γνωστά στη ∆/νση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι
α̟αραίτητες συστάσεις και να α̟οφεύγονται ̟ερι̟τώσεις, ̟ου µ̟ορούν να διαταράξουν τις
καλές σχέσεις σχολείου – µαθητών - υ̟εύθυνων µεταφοράς.
Ο ανάδοχος φορέας είναι υ̟εύθυνος για την ασφάλεια των ε̟ιβαινόντων µαθητών και θα
̟ρέ̟ει να εφαρµόζει όλα όσα ορίζονται, α̟ό το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος α̟ό τους µεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο, για το
ο̟οίο έχει υ̟ογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε
αυτός είναι υ̟οχρεωµένος να ενηµερώσει το ∆/ντή της σχολικής µονάδας και την Αναθέτουσα
Αρχή, ό̟ως ε̟ίσης και τους γονείς των µαθητών ̟ου µεταφέρει. Τα ίδια ε̟ίσης ισχύουν και
στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο µεταφορέας α̟εργεί.
Τα οχήµατα ̟ου θα χρησιµο̟οιήσουν οι µεταφορείς θα ̟ρέ̟ει να ̟ερνούν α̟ό τον
̟ροβλε̟όµενο τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Α̟αγορεύεται η µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει,
δροµολογίων α̟ό τον ανάδοχο φορέα σε άλλο ̟ρόσω̟ο, η µεταφορά άλλων ε̟ιβατών µαζί µε
τους µαθητές καθώς και α̟αίτηση καταβολής εισιτηρίου α̟ό τους µεταφερόµενους µαθητές.
Τα µεταφορικά µέσα θα έχουν ε̟αρκή αριθµό θέσεων για τον αριθµό των µαθητών ̟ου θα
µεταφέρουν. Σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟εται να υ̟άρχουν υ̟εράριθµοι ή όρθιοι µαθητές.
Κάθε µεταφορικό µέσο ̟ου θα χρησιµο̟οιείται κύριο ή εφεδρικό α̟ό τον ανάδοχο φορέα για
το έργο της µεταφοράς ̟ρέ̟ει να έχει ̟λήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των ε̟ιβαινόντων για
ατυχήµατα και υλικές ζηµιές, ό̟ως ε̟ίσης και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική
ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες.
Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει το συµβατικό χρόνο της σύµβασης
µεταφοράς.
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύ̟τουν υ̟οχρεωτικά ε̟ιβαίνοντες και τρίτους καθ΄όλη την
διάρκεια της σύµβασης.
Τα λειτουργικά έξοδα των µεταφορικών µέσων για την µεταφορά των µαθητών ε̟ιβαρύνουν
τον ανάδοχο φορέα (̟ροµήθεια καυσίµων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κ.λ.̟.).
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Η µη τήρηση των ̟ροϋ̟οθέσεων, τόσου του άρθρου 5 της σύµβασης, όσο και των σχετικών
άρθρων της υ̟’ αρ. ̟ρωτ. ……………. ̟ροκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου
∆ιαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής
αρµοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019» ε̟ισύρει τις
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̟ροβλε̟όµενες διοικητικές, ̟οινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας
καταγγελίας και µονοµερούς λύσης της συµβάσεως καθώς και α̟οκλεισµού α̟ό µελλοντικούς
διαγωνισµούς.
Ο ανάδοχος φορέας µε την υ̟ογραφή της ̟αρούσας α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα όλους τους
όρους της υ̟’ αρ. ̟ρωτ. ……………….. ̟ροκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου
∆ιαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής
αρµοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019» οι όροι της ο̟οίας
συµ̟ληρωµατικά διέ̟ουν σε κάθε ̟ερί̟τωση την ̟αρούσα σύµβαση.
Ο ανάδοχος φορέας είναι ο µόνος υ̟εύθυνος α̟έναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή
για την τήρηση των ̟αρα̟άνω όρων και αυτός θα φέρει α̟οκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες.
Ε̟ίσης σε ̟ερί̟τωση ε̟ανειληµµένης ̟αράβασης των όρων της σύµβασης ή της διακήρυξης, ο
ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκ̟τωτος µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής.
Στην ̟ερί̟τωση αυτή η αναθέτουσα αρχή ε̟ιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώµατά της για
κάθε θετική ή α̟οθετική ζηµία ̟ου θα ̟ροκληθεί α̟ό την ως άνω µη εκ̟λήρωση.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της ̟αρούσας σύµβασης κατατέθηκε α̟ό τον ανάδοχο
µεταφορέα η µε αριθµό ………………………………. εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης,
̟οσού ………………..€, της Τρά̟εζας …………………………..
Η εγγύηση αυτή ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική, ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή του
αντικειµένου της σύµβασης στο τέλος του σχολικού έτους 2018-2019 .

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου, µ̟ορεί να ̟ροβαίνει
στην κατάργηση, συγχώνευση ή ε̟έκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο
µειοδότης ̟αραιτείται α̟ό κάθε αξίωση α̟οζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε
̟ερί̟τωση κατάργησης ή σύµ̟τυξης των δροµολογίων. ∆ροµολόγια ̟ου ̟ροκηρύχθηκαν µε
την ̟αρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για ο̟οιονδή̟οτε λόγο µε µονοµερή α̟όφαση
του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,
̟αύουν να α̟οτελούν συµβατική υ̟οχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς α̟οζηµίωση του
αναδόχου.
Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων ο
ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δροµολογίων ̟ου συνδυάζονται, υ̟οχρεούνται να εξασφαλίζουν
µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη, α̟ρόσκο̟τη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των
µαθητών στον τελικό ̟ροορισµό τους.
Ε̟ειδή η ̟αρούσα σύµβαση καταρτίστηκε εκ των ̟ραγµάτων µε βάση τα στοιχεία της
τρέχουσας σχολικής ̟εριόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της , αυτή µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιηθεί
αναλόγως, µε µονοµερή α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως ̟ρος τα δροµολόγια ή τα
στοιχεία αυτών, ό̟ως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε
σχετική ε̟ικαιρο̟οίηση, στην ο̟οία θα ̟ροβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων
µε τις νέες εγγραφές και α̟οχωρήσεις µαθητών, τα στοιχεία της ο̟οίας θα γνωστο̟οιήσουν
στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής α̟όφασης.
Ο µειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο και
εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άµεση και
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κανονική αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου ̟ου για ο̟οιαδή̟οτε λόγο ή αιτία θα
µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των
̟αιδιών µε τη χρήση του ̟ροσφορότερου µέσου (ταξί κλ̟.).
Το δροµολόγιο του µεταφορικού µέσου θα τρο̟ο̟οιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.
Τυχόν αλλαγές, ως ̟ρος την ώρα των δροµολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την
διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο α̟ό την Αναθέτουσα αρχή ύστερα α̟ό συνεννόηση µε το
∆ιευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο ο̟οίος υ̟οχρεούται να τις
α̟οδεχθεί.
Σε ̟ερί̟τωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για
̟ληµµελή εκτέλεση του δροµολογίου, ̟ου υ̟οβάλλονται στο ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο
τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και δια̟ιστώσει ότι ευσταθούν,
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την ε̟ιβολή των ̟ροβλε̟όµενων κυρώσεων.
Στην ̟αρούσα σύµβαση ισχύουν συµ̟ληρωµατικά, στην ̟ερί̟τωση ̟ου τυχόν δεν
αναφέρονται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. ̟ρωτ. …………….. ̟ροκήρυξης
Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το έργο µε τίτλο: «Μεταφορά µαθητών
δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018»
∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές ̟ου τυχόν θα ̟ροκύψουν α̟ό την ερµηνεία ή εφαρµογή των
όρων της σύµβασης θα καταβάλλεται ̟ροσ̟άθεια να ε̟ιλύονται µέσα στα ̟λαίσια της καλής
̟ίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική ̟ερί̟τωση η ε̟ίλυσή τους θα διέ̟εται
α̟ό τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια Λευκάδας.
Για την ̟αρακολούθηση τήρησης των όρων της ̟αρούσας θα διεξάγονται α̟ό υ̟αλλήλους της
Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι.
Η ̟αρούσα σύµβαση συντάχθηκε και υ̟ογράφτηκε α̟ό τους συµβαλλόµενους σε τρία
αντίτυ̟α εκ των ο̟οίων το ένα ̟αρελήφθη α̟ό τον αντισυµβαλλόµενο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X- ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Αν α̟οδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι α̟ό τον ανάδοχο, τότε η
αναθέτουσα Αρχή δύναται να ε̟ιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ̟οινική ρήτρα, η
ο̟οία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ του ηµερησίου κόστους του δροµολογίου,
στο ο̟οίο εµφανίστηκε η ̟αράβαση. Η βαρύτητα της ̟αράβασης των όρων θα
καθορίσει και το τελικό ύψος της ̟οινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
̟αραβάσεις:
• Χρησιµο̟οίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση,
δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα
οχήµατα για όλους τους µαθητές. • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου
ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το ̟ρωί. • Αδικαιολόγητη
καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο για την ε̟ιστροφή
των µαθητών, το µεσηµέρι ή το α̟όγευµα. • Μη τήρηση της συγκεκριµένης
διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και των στάσεων, εκτός α̟ό
τεκµηριωµένες ̟ερι̟τώσεις ανωτέρας βίας. • Α̟αράδεκτη συµ̟εριφορά του οδηγού
ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και εκ̟αιδευτικούς. • Α̟ουσία συνοδού α̟ό τη
διαδροµή. • Μεταφορά ̟ροσώ̟ων, ̟ου δεν δικαιούνται να µεταφερθούν.

2. Σε ̟ερί̟τωση ε̟ανειληµµένης ̟αράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκ̟τωτος, µε α̟όφαση του αρµόδιου για τον φορέα οργάνου και η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Περιφέρειας.

3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ραγµατο̟οιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως,
τότε ̟έραν της µη α̟όδοσης σε αυτό του κόστους του δροµολογίου, ε̟ιβαρύνεται µε
το σύνολο των εξόδων ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιήσει η Περιφέρεια για την ανα̟λήρωση
του δροµολογίου και ως ̟οινική ρήτρα ε̟ιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήµισυ
του κόστους του δροµολογίου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η µη ̟ραγµατο̟οίηση
αδικαιολογήτως ̟ερισσοτέρων α̟ό ̟έντε (5) δροµολογίων του τµήµατος συνολικά ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος µε α̟όφαση του αρµόδιου για τον φορέα οργάνου
και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Περιφέρειας

4. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροσκοµίσει στην Α.Α. :
• Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας των
λεωφορείων, των ∆.Χ. ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κλ̟) ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για την
εκτέλεση κάθε δροµολογίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της. (∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε
ισχύ)
• Φωτοαντίγραφο του ̟ρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, α̟ό το
ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι τα διατιθέµενα ̟ρος χρήση λεωφορεία ή τα ∆.Χ. ε̟ιβατικά
(ΤΑΞΙ κλ̟) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της. (∆έσµευση
̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
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•

•

Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή βεβαίωση της ασφαλιστικής
εταιρείας στην ο̟οία θα αναγράφονται οι αριθµοί κυκλοφορίας των
ασφαλισµένων οχηµάτων καθώς και το διάστηµα ασφάλισης τους κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της
(∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοι̟ών οδηγών
εφόσον δηλωθεί ότι θα χρησιµο̟οιηθούν) οι ο̟οίες θα είναι σε ισχύ κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της
(∆έσµευση ̟ροσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ)

τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να ε̟ιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ̟οινική
ρήτρα, η ο̟οία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ του ηµερησίου κόστους του
δροµολογίου, στο ο̟οίο εµφανίστηκε η ̟αράβαση. Η βαρύτητα της ̟αράβασης των
όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ̟οινικής ρήτρας. Σε ̟ερί̟τωση
ε̟ανειληµµένης ανωτέρω ̟αράβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος, µε α̟όφαση
του αρµόδιου για τον φορέα οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
κατα̟ί̟τει υ̟έρ της Περιφέρειας.

87

