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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2018-2019 (CPV 60130000-8)

Έχοντας υπόψη, όπως ισχύουν:
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. της με αρ. 56902/2017 (Β' 1924) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
3. Την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από
τις Περιφέρειες».
4. Το άρθρο δέκατο έβδομο του Ν. 4286/2014 και συγκεκριμένα την παρ. 2 με
την οποία προστίθεται παρ. 4 στο τέλος του άρθρου 49 του Ν.4274/2014.
5. Το άρθρο 63 του Ν.4415/16 (ΦΕΚ Α/159) όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 108
του Ν.4485/2017 και με το αρθ. 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/22-12-17)
6. Την υπ΄ αρίθ. 791/2018 Διακήρυξη Διεθνή, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας 2017-2020.
7. Την ανάγκη μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Αργολίδας.
8. Τη με αρ. 227926/35066/29-8-18 Απόφαση ανάληψης δαπάνης ΚΑΕ
03.192.0821.0001 με α/α καταχώρησης 2397 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ΑΑ Βεβ.: 2462
(ΑΔΑ: ΩΖΠ97Λ1-4ΟΣ) (ΑΔΑΜ 18REQ003632647)
9. Την αρ. 2321/2018 Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης της διαδικασίας

διαπραγμάτευσης, των όρων της Πρόσκλησης και τη συγκρότηση της
Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΩΟ57Λ1-ΥΙΥ).

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια σχ. έτους 2018-2019 του παρακάτω
Πίνακα του παραρτήματος Ι, σε συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών
από την αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης, λόγω του
κατεπείγοντος, έναρξη σχολ.έτους στις 11/09/2018.
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για
δημοσίευση στις 18/09/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε 308.310,30 € χωρίς
ΦΠΑ, 382.304,77 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με τα δικαιώματα
προαίρεσης-παράτασης.
Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από εξήντα τρία (63) τμήματα και προσφορές
υποβάλλονται για ένα ή και για περισσότερα τμήματα, το οποία αναλύονται στον
Πίνακα του Παραρτήματος I της παρούσας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής η οποία θα προκύπτει από προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/10/2018 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10/10/2018, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και
την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02/7/2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής
του άρθρου 5 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
Η αναθέτουσα αρχή παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα
επιθυμεί να αποσύρει υποβληθείσα προσφορά και να υποβάλει νέα προσφορά, να
το πράξει, πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, με
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έγγραφο αίτημά του προς την αναθέτουσα αρχή σε μορφη αρχείου pdf που φέρει
ψηφιακή υπογραφή μέσω της «Επικοινωνίας» του Συστήματος.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία
της σχετικής πρόσκλησης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής
εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική
νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ. της 30
Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 («Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων»).
Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι «η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης διζήσεως», επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του
ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος
όρος.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης,
για το τμήμα/τμήματα ενδιαφέροντος του προσφέροντος (για τα οποία δίδεται η
προσφορά). Το εκάστοτε αναλογούν ποσό αυτής παρατίθεται αναλυτικά στους
ΠΙΝΑΚΕΣ του Παρατήματος Ι της παρούσας.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας, ήτοι μέχρι 11/05/2019,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον
δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή
έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν
απορριφθεί αμετακλήτως.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας (λόγοι αποκλεισμού & κριτήρια
ποιοτικής επιλογής), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 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 που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 2 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2. 1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά :
1. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), τους
διαχειριστές.
2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε
μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και 2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1.Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται από την παρούσα

3.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται από την παρούσα

4. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Δεν απαιτείται από την παρούσα

ΑΡΘΡΟ 4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 2 και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής του άρθρου 3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ είναι προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και
συνημμένο στο διαγωνισμό, αποτελεί έγγραφο της σύμβασης, καταρτίζεται βάσει
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης, οι οποίες επίσης
βρίσκονται συνημμένες στο διαγωνισμό.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
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www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί έγγραφο της Σύμβασης. Οδηγίες
δίδονται και στο παρακάτω link:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0
cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629
#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61

Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.1 έως 2.7, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο (ήτοι οι διαχειριστές στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ , ο
Διευθύνοντας Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. στις περιπτώσεις Α.Ε και σε
άλλες περιπτώσεις νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός τους).
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται οδηγοί το ως άνω
δικαιολογητικό (π.χ. ποινικό μητρώο) πρέπει να υποβληθεί και για τους οδηγούς,
Τα ανωτέρω μητρώα θα έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου από την
κοινοποίηση της ειδοποίησης για την υποβολή τους.
β) πιστοποιητικό (βλ.παραδείγματα) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού
αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές καθώς επίσης και πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς (διευκρίνηση : το εν λόγω
πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας του
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, μέχρι τότε οι οικονομικοί φορείς θα χρησιμοποιούν ένορκη βεβαίωση).
Παραδείγματος χάριν: φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους – μέλους ή χώρας και ασφαλιστική ενημερότητα από τους αρμόδιους
ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας.
Παραδείγματος χάριν: Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
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παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός
Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Σημειώνεται ότι τα
φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 και στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.3 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
δ) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα πρέπει να είναι
συναφές με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικά οι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής,
τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας χρησιμοποιήσει οχήματα που δεν
είναι ιδιοκτησίας του (π.χ. μισθωμένα), προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω δέσμευση θα
μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό ή από οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες.

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα
Ι & ΙΙ της παρούσας, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και
την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02/7/2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
Η αναθέτουσα αρχή παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα
επιθυμεί να αποσύρει υποβληθείσα προσφορά και να υποβάλει νέα προσφορά, να
το πράξει, πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, με
έγγραφο αίτημά του προς την αναθέτουσα αρχή σε μορφη αρχείου pdf που φέρει
ψηφιακή υπογραφή μέσω της «Επικοινωνίας» του Συστήματος.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
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πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και
στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

3.
Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το ΕΕΕΣ β) την εγγύηση συμμετοχής,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τo άρθρo 1 της παρούσας.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί έγγραφο της Σύμβασης. Οδηγίες
δίδονται και στο παρακάτω link:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedM
D/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=34866246364
03629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrlstate%3Dcoa43tonq_61
Υποχρέωση ψηφιακής υπογραφής για το ΕΕΕΣ έχουν οι εξής (επί ποινή
αποκλεισμού) :
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 για το σύνολο των φυσικών προσώπων
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που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, επί ποινή
αποκλεισμού.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στο ΕΕΕΣ το τμήμα της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, επί ποινή
αποκλεισμού.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι και ΙΙ
της Πρόσκλησης. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης.
Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς εκτός από το ανωτέρω παραγόμενο από το
Σύστημα ηλεκτρονικό Αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα, τα οποία
υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf:
1. Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
i. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 2321/2018
πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
ii. Ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ,
Eιδ.μισθ., ειδ.μετ.) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε
δρομολογίου, το είδος οχήματος, ο αριθμός των θέσεων αυτών και τα
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στοιχεία του ιδιοκτήτη σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου με
ανάλογη ενδεικτική αντιστοίχηση για κάθε δρομολόγιο.
Π.χ.
α/α Τμήματος είδος
μεταφορικού
μέσου

αριθμός
θέσεων

αριθ.
κυκλοφορίας

Τμήμα 1

ΤΑΞΙ

5

ΤΑΕ 1111

Τμήμα 7

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

50

ΑΡΗ 2222

Στοιχεία
ιδιοκτήτη /των
(σύμφωνα
με
την άδεια)
Παπαδόπουλος
Ιωάννης
Μεταφορική
Αργολίδας Ο.Ε

iii. Ότι όλοι οι οδηγοί που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της Σύμβασης δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα των εδαφ. α έως
στ της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν.4412/16.
iv. ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης θα υποβάλει απόσπασμα
ποινικού μητρώου για όλους τους οδηγούς των Οχημάτων (λεωφορείων ή
Δ.Χ. επιβατικών), όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα.
2. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών
(ΤΑΞΙ, Eιδ.μισθ., ειδ.μετ.) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε
δρομολογίου και τα οποία έχουν δηλωθεί στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση.
3. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει
ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ, Eιδ.μισθ., ειδ.μετ.)
διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.
4. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
5. Άδεια ή άδειες οδήγησης.
6. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ, Eιδ.μισθ.,
ειδ.μετ.) δεν είναι ιδιόκτητο ή στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν είναι
μέλος (εταίρος, συνέταιρος, μέτοχος, κ.ά.) του προσφέροντα οικονομικού
φορέα στην περίπτωση νομικού προσώπου/οντότητας και στον οποίον έχει
παραχωρήσει τη χρήση του οχήματός του, τότε θα απαιτείται η υποβολή
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή ή συνιδιοκτήτη του
λεωφορείου ή του Δ.Χ. επιβατικού, προς την Αναθέτουσα Αρχή, που θα
δηλώνει ότι:
 αποδέχεται όλους τους όρους της 2321/2018 πρόσκλησης
 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/16
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 ότι παρέχει το δικαίωμα στον προσφέροντα οικονομικό φορέα να
συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του τα δικαιολογητικά (αρχεία)
του οχήματός του
 Υποχρεούται, εφόσον ο προσφέροντας αναδειχθεί ανάδοχος, σε
διάθεση (π.χ. μίσθωση) του οχήματος σ’ αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, με τη σύναψη
σχετικού συμφωνητικού.
 Υποχρεούται, εφόσον ο προσφέροντας αναδειχθεί ανάδοχος, κατά το
στάδιο της κατακύρωσης, να παραδώσει στο προσφέροντα, όλα, κατά
περίπτωση, τα αναφερόμενα στην 2321/2018 πρόσκληση
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Επισημαίνεται ότι, το προαναφερόμενο συμφωνητικό θα πρέπει να
υποβληθεί από τον προσωρινό ανάδοχο (με ηλεκτρονικό και φυσικό
τρόπο) κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, επί ποινή αποκλεισμού.
7. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των Δ.Χ.
επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, Eιδ.μισθ., ειδ.μετ.).
8. Φωτοαντίγραφο άδειας Οδικού Μεταφορέα για κάθε ιδιοκτήτη
Λεωφορείου.
9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κάνει χρήση της παρ. 1 (Ειδικοί
όροι-γενικά) του Παραρτήματος ΙΙ (ήτοι, τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να
χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν
στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή παρόλο που ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη
αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά
μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη
μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης) οφείλουν να
συμπεριλαμβάνουν, στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης των διαδρομών (ψηφιακά υπογεγραμμένο) από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα
σχολεία φοίτησης (υπόδειγμα χρονοδιαγράμματος επισυνάπτεται στο παράρτημα
IV της παρούσας).
Επισημαίνεται ότι :

Η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος (ή και περισσότερων του ενός
οχημάτων) και η αντιστοίχησή του με συγκεκριμένο/να δρομολόγιο/α είναι
ενδεικτική και σκοπό έχει την απόδειξη της επάρκειας σε τεχνικά μέσα του κάθε
προσφέροντα οικονομικού φορέα, κυρίως, στις περιπτώσεις που δίδονται
προσφορές από έναν φορέα σε περισσότερα του ενός δρομολογίου. Στην
περίπτωση ανάδειξης αυτού ως αναδόχου δεν τον δεσμεύει και δεν τον υποχρεώνει
στην εκτέλεση του δρομολογίου με το συγκεκριμένο όχημα που δήλωσε στην
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τεχνική προσφορά του, αλλά και με τα υπόλοιπα ιδιοκτησίας, μισθωμένα ή
παραχωρημένα οχήματα που θα έχει δηλώσει στην προσφορά του.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.

Επί ποινή αποκλεισμού, όπου απαιτούνται από την Πρόσκληση αρχεία pdf με
ψηφιακή υπογραφή του υποψήφιου οικονομικού φορέα (π.χ ΕΕΕΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ κλπ) αυτά θα αναρτώνται μόνα τους δηλαδή ανά ένα
έγγραφο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εξασφαλίζει την ψηφιακή υπογραφή
σε κάθε ένα έγγραφο ξεχωριστά (όχι αρχείο εγγράφων όπου η ψηφιακή
υπογραφή υπάρχει μόνο σε μία σελίδα).
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα γίνεται στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, Π.Ε. Αργολίδας, (Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Παρ.οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, τκ
21100, Ναύπλιο), με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα
σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά)
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:






Η Περιγραφή «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ο αριθμός της Πρόσκλησης
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.

4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς
στο ΕΣΗΔΗΣ, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος
(χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.)
προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και εμφανίζονται στην εκτύπωση.
Η προαναφερόμενη τιμή μονάδος που καλούνται να συμπληρώσουν οι
συμμετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του
συστήματος, θα είναι η τιμή που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του ακέραιου
ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιμή (στήλη «Μέγιστο ημερήσιο
κόστος δρομολογίου (€)») που τίθεται στην παρούσα πρόσκληση (πίνακας
Παραρτήματος Ι).
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε
ΕΥΡΩ στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος
θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, αυτή
(Οικονομική προσφορά) πρέπει να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισμού και κατά το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγμα,
Οικονομικής Προσφοράς, σε μορφή pdf. Επισημαίνεται ότι η τιμή που θα
συμπληρωθεί στην υποστήλη με περιγραφή «Ημερήσιο Κόστος δρομολογίου» του
εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς κατά το υπόδειγμα, είναι η τιμή μονάδος
(χωρίς Φ.Π.Α) που θα συμπληρωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
Οικονομικής Προσφοράς στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, δλδ η τιμή που προκύπτει
μετά την έκπτωση του προσφέροντος.
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά τμήμα ενδιαφέροντος επί ποινή
απόρριψης. Το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται επίσης ανά τμήμα για κάθε τμήμα
ενδιαφέροντος. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι ακέραιος αριθμός (χωρίς
δεκαδικά ψηφία) επί ποινή αποκλεισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, η
δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ 20%.
Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης και κατά συνέπεια την χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο.
Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες παρατάσεις της.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται, πλην της επιτρεπόμενης από την ΚΥΑ αναπροσαρμογής λόγω
τιμής καυσίμου. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής (πλην της ανωτέρω) θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται επίσης προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται
τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
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του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον ΠΙΝΑΚΑ του
Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

5.

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

6.

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1 (Γενικοί όροι
υποβολής προσφορών), 2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 5. (Χρόνος ισχύος προσφορών) του Άρθρου 5 καθώς και
με το άρθρο 6 παράγραφος 1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) και 2.
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 1.1. της παρούσης πρόσκλησης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 1.1. της παρούσας και το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
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ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, πλην της επιτρεπόμενης από την ΚΥΑ
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ.9 της παρούσας
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσας και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

1.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» την 10/10/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

1.2

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών
δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα
αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως
άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα
αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται ότι τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 παρ.4 της παρούσας.

2.
Πρόσκληση υποβολής
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των κάτωθι δικαιολογητικών
:
1. Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις παραγράφους Β1 έως Β6 του
άρθρου 4 της παρούσας πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής για οικονομικούς φορείς.
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2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για όλους του οδηγούς
που θα χρησιμοποιήσει,
3. Συμφωνητικό – Παραχωρητήριο μεταξύ του οικονομικού φορέα και
του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που το λεωφορείο, το Ε.Δ.Ο., ή το Δ.Χ.
επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf (στον
υποφάκελο «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου») και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση
της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, μέσω του Συστήματος. Η εν λόγω υποβολή
γίνεται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται η προσφορά, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών (σε αυτήν την περίπτωση,
εκτός από τα ανωτέρω, κηρύσσεται και έκπτωτος) ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2
(λόγοι αποκλεισμού) και 3 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με
το ΕΕΕΣ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
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τη ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf (στον
υποφάκελο «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου») και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υποβολής τους σε σφραγισμένο φάκελο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της
Αναθέτουσας Αρχής, Π.Ε. Αργολίδας, (Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα
Προμηθειών, Παρ.οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, τκ 21100, Ναύπλιο), με διαβιβαστικό, στο
οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά.
Στον φάκελο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:






Η Περιγραφή «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ο αριθμός της Πρόσκλησης
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.

3.

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε
κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνο σε
περίπτωση άσκησης προδικαστικών προσφυγών και ένδικων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
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σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα
ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με
αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο
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άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

5.

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα
ή η παράλειψη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 στοιχεία της παρούσας
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και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της
είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/16, η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

2. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.

4. Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν
λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
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εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στη παρούσα, εφόσον το(α) τμήμα(τα)
της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

5. Τροποποίηση σύμβασης
προαίρεσης-παράτασης

κατά

τη

διάρκειά

της-δικαίωμα

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να θεωρείται
ουσιώδης η εν λόγω τροποποίηση (κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθ. 132 του
ν.4412/16), σύμφωνα με τις παρακάτω ρητές και ακριβείς ρήτρες αναθεώρησης
(δικαιώματα προαίρεσης) :
i. Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για
την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των
χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται
στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης ή σε όποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση
δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. *
ii. Δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με
αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος έως και
30%, με το ίδιο ημερήσιο κόστος, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου
διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των
τριών (3) μηνών.
Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ενεργοποιούνται με μονομερή απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική
συμφωνία του αναδόχου, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί, με την
υποβολή της προσφοράς του, τους όρους των δικαιωμάτων προαίρεσηςπαράτασης. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο
των δικαιωμάτων προαίρεσης η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει τις
προβλεπόμενες στο Ν.4412/16 κυρώσεις (κατάπτωσης εγγύησης καλής
εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, κήρυξη αναδόχου έκπτωτου κλπ). Τα ανωτέρω
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δικαιώματα έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής
εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μετά την Απόφασή της περί ενεργοποίησης, κάποιου από
τα ανωτέρω, δικαιώματος προαίρεσης, κοινοποιεί αυτή στον Ανάδοχο εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της και ο τελευταίος υποχρεούται
να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού (τροποποίησηςπαράτασης) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε
περίπτωση που δεν προσέλθει για την υπογραφή επιβάλλονται οι ανάλογες
κυρώσεις του Ν.4412/16.
* Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό
είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων.
Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν
για οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς, παύουν να
αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του
αναδόχου.
Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία
της προηγούμενης σχολικής περιόδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την περ.
στ i της παρ. 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ
1449/Β/14-6-2013), μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή
μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών,
όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της σύμφωνα και με
σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων
σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της
οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής
απόφασης.

6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 2 και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
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1. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες και με την προϋπόθεση ότι έχουν εκταμιευτεί οι σχετικές
για το σκοπό αυτό πιστώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Το χρονικό
διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα
και το ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια
Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Συγκεκριμένα θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, Διεύθυνση Διοικητικού –
Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση του Δ/ντή της οικείας σχολικής μονάδας ότι πραγματοποιήθηκε
κατά μήνα η καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα
με την οικεία σύμβαση.
2. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.
3. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου (όπου το κόστος θα είναι
υπολογισμένο, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με τη μέση
τιμή καυσίμου του μηνός, όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών του
Υπουργείου Ανάπτυξης για το νομό).
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 της
παρούσας, για την πληρωμή του επιπλέον ποσού που προκύπτει μετά την
αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης (παρ. 7
αρθ.200 ν.4412/16).
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή
της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση ύψους 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ
(Ανεξάρτητης Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών), σύμφωνα με την παρ.3 του
αρθ.350 του Ν.4412/2016 και με την επιφύλαξη της ίδιας παραγράφου και
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ.1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

2. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με
τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση,
τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός,
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας
συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η
αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η
οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ήμισυ του ημερησίου κόστους του
δρομολογίου, στο οποίο εμφανίστηκε η παράβαση και για το σύνολο των ημερών
που εμφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει
και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις:
 Χρησιμοποίηση 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 πρωί.
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο
για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα.
 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και
των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
 Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς.
 Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν.
 Συγχώνευση δρομολογίων.

ΑΔΑ: Ψ14Ρ7Λ1-ΛΗ6

18PROC003702282 2018-09-18

Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο
αδικαιολογήτως, τότε πέραν της μη απόδοσης σε αυτόν του κόστους του
δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιήσει
η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου και ως ποινική ρήτρα
επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήμισυ του κόστους του δρομολογίου για το
χρονικό διάστημα μη πραγματοποίησης. Σε περίπτωση που η μη
πραγματοποίηση αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε (5) δρομολογίων του
τμήματος συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας.
Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον
ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (Κήρυξη οικονομικού
φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και της παρ.4. του άρθρου 9 (Απόρριψη παραδοτέων
– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται
από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αργολίδας η οποία και θα εισηγείται
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, Οικονομική Επιτροπή, για όλα τα ζητήματα
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
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Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή
των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου
με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των δρομολογίων μπορεί να διεξάγονται από
υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι (επιτροπή ελέγχου).

2. Διάρκεια σύμβασης
Η ισχύς των Συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή τους και έως 31/08/2019 με
δικαίωμα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες.

3. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από τον Δ/ντη της οικείας
σχολικής μονάδας ο οποίος βεβαιώνει ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η
καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία
σύμβαση.

4. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές μεταξύ της ανωτέρω βεβαίωσης του Δ/ντη
και της οικείας Σύμβασης, εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν και αφού κληθεί ο
ανάδοχος για παροχή εξηγήσεων, τότε με απόφαση της αναθέτουσας αρχής θα
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 παρ.2 της παρούσας.

5. Αναπροσαρμογή τιμής
Η τιμή του συμβατικού κόστους των δρομολογίων αναπροσαρμόζεται σύμφωνα
με τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο
τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νομό. Η αναπροσαρμογή του
συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής
του καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία:
(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x [(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)]
Όπου:
Ν.Κ.Δ.Ε. = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης.
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου.
Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους
μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος με τιμή καυσίμου μηνός που
εκτελείται η σύμβαση.
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Μ.Κ.Δ.Δ. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος με τιμή καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση.
Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται.
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου
το νέο συμβατικό κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος που
τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά:
(Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)]
Όπου:
Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου.
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου.
Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους
μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της
νέας διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού
τιμολογίου της πρόσκλησης.
Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους
μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της
αρχικής διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού
τιμολογίου της πρόσκλησης.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας στα τηλ. 27523-60398-402 κατά
τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
Η πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε.Αργολίδας, στην
ιστοσελίδα www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο διαδικτυακό
τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΗΜΔΗΣ και στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
www.eprocurement.gov.gr με α/α συστήματος 58968.
Ακολουθούν παραρτήματα
(Ι πίνακες δρομολογίων, ΙΙ ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων, ΙΙΙ υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, ΙV υπόδειγμα
χρονοδιαγράμματος)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
-Πίνακα Ανακοινώσεων της
Π.Ε.Αργολίδας
-Ιστοσελίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Τιμή καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μέγιστου κόστους ημερήσιου δρομολογίου=1,41
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Έμφορτα χιλιόμετρα

Αριθμό
ς
δρομολ
ογίων
το
σχολικό
έτος

Απαιτούμε
νη
Εγγυητική
Επιστολή
συμμετοχ
ής (€)

Α/Α

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
Ο

1

ΓαλατάςΚρανίδι το
πρωί

Ειδικό
Δημοτικό
Σχολείο
Ερμιονίδας

1

ΤΑΞΙ

2

46

0

48

45,78 €

180

8.240,40 €

247,21

2

ΚρανίδιΓαλατάς το
μεσημέρι

Ειδικό
Δημοτικό
Σχολείο
Ερμιονίδας

1

ΤΑΞΙ

2

46

0

48

45,78 €

180

8.240,40 €

247,21

3

Κάμπος
ΚρανιδίουΚρανίδι το
πρωί

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1

3

0

4

11,34 €

180

2.041,20 €

61,24

4

ΚρανίδιΚάμπος
Κρανιδίου
το μεσημέρι

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1

3

0

4

11,34 €

180

2.041,20 €

61,24

5

Κάμπος
ΚρανιδίουΑυλώναΚρανίδι το
πρωί

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1

8

0

9

16,07 €

180

2.892,60 €

86,78

Δημ
οτικ
ό

Γυμ
νάσ
ιο

Λύκ
ειο

Εντός
πόλε
ως

Εκτός
πόλε
ως με
μικρή
κλίση
(0-5%)

Μέγιστο
ημερήσιο
κόστος
δρομολογί
ου (€)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ
ΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Νηπι
αγω
γείο

Είδος
Μεταφο
ρικού
μέσου

Εκτός
πόλεω
ς με
μεγάλ
η
κλίση
(>5%)

Σύνο
λο

Μέγιστο
ετήσιο κόστος
δρομολογίου

Εγγυητική
επιστολή
ολογράφως

Διακόσια
Σαράντα
Επτά Ευρώ
και Είκοσι
Ένα Λεπτά.
Διακόσια
Σαράντα
Επτά Ευρώ
και Είκοσι
Ένα Λεπτά.
Εξήντα Ένα
Ευρώ και
Είκοσι
Τέσσερα
Λεπτά.
Εξήντα Ένα
Ευρώ και
Είκοσι
Τέσσερα
Λεπτά.
Ογδόντα
Έξι Ευρώ
και
Εβδομήντα
Οκτώ
Λεπτά.
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6

7

8

ΚρανίδιΑυλώναΚάμπος
Κρανιδίου
το μεσημέρι
Ευρύτερη
περιοχή
Κουτσοποδί
ουΚουτσοπόδι
με
επιστροφή
Ευρύτερη
περιοχή
Κουτσοποδί
ουΚουτσοπόδι
με
επιστροφή

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

3

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ
ΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ
ΟΥ

ΤΑΞΙ

45

ΜΕΓΑΛ
Ο
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ

45

ΜΕΓΑΛ
Ο
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ

1

14

14

8

2,6

2,6

0

0

0
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9

16,6

16,6

16,07 €

80,61 €

80,61 €

180

180

180

2.892,60 €

14.509,80 €

14.509,80 €

86,78

Ογδόντα
Έξι Ευρώ
και
Εβδομήντα
Οκτώ
Λεπτά.

435,29

Τετρακόσια
Τριάντα
Πέντε Ευρώ
και Είκοσι
Εννέα
Λεπτά.

435,29

Τετρακόσια
Τριάντα
Πέντε Ευρώ
και Είκοσι
Εννέα
Λεπτά.

9

Προφήτης
Ηλίας-Αγ.
Αδριανός το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ
ΑΔΡΙΑΝΟΥ

2

ΤΑΞΙ

0,8

2,2

0

3

10,35 €

180

1.863,00 €

55,89

10

Αγ.Αδριανό
ς-Προφήτης
Ηλίας το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ
ΑΔΡΙΑΝΟΥ

2

ΤΑΞΙ

0,8

2,2

0

3

10,35 €

180

1.863,00 €

55,89

11

ΠυργέλαΛάλουκας
το πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΑΛΟΥΚΑ

3

ΤΑΞΙ

0,2

1,6

0

1,8

9,09 €

180

1.636,20 €

49,09

12

ΛάλουκαςΠυργέλα το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΑΛΟΥΚΑ

3

ΤΑΞΙ

0,2

1,6

0

1,8

9,09 €

180

1.636,20 €

49,09

Πενήντα
Πέντε Ευρώ
και Ογδόντα
Εννέα
Λεπτά.
Πενήντα
Πέντε Ευρώ
και Ογδόντα
Εννέα
Λεπτά.
Σαράντα
Εννέα
Ευρώ και
Εννέα
Λεπτά.
Σαράντα
Εννέα
Ευρώ και
Εννέα
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13

ΚουρτάκιΛάλουκας
το πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΑΛΟΥΚΑ

2

ΤΑΞΙ

0,2

1,5

0

1,7

9,00 €

180

1.620,00 €

48,60

14

ΛάλουκαςΚουρτάκι το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΑΛΟΥΚΑ

2

ΤΑΞΙ

0,2

1,5

0

1,7

9,00 €

180

1.620,00 €

48,60

15

ΚάντιαΔρέπανο το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

8

0

8,5

15,49 €

180

2.788,20 €

83,65

16

ΔρέπανοΚάντια το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

8

0

8,5

15,49 €

180

2.788,20 €

83,65

17

ΒιβάριΔρέπανο το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

2

0

2,5

9,82 €

180

1.767,60 €

53,03

18

ΔρέπανοΒιβάρι το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

2

0

2,5

9,82 €

180

1.767,60 €

53,03

19

ΛευκάκιαΔρέπανο το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

3,5

0

4

11,24 €

180

2.023,20 €

60,70

20

ΔρέπανοΛευκάκια το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

3,5

0

4

11,24 €

180

2.023,20 €

60,70

Σαράντα
Οκτώ Ευρώ
και Εξήντα
Λεπτά.
Σαράντα
Οκτώ Ευρώ
και Εξήντα
Λεπτά.
Ογδόντα
Τρία Ευρώ
και Εξήντα
Πέντε
Λεπτά.
Ογδόντα
Τρία Ευρώ
και Εξήντα
Πέντε
Λεπτά.
Πενήντα
Τρία Ευρώ
και Τρία
Λεπτά.
Πενήντα
Τρία Ευρώ
και Τρία
Λεπτά.
Εξήντα
Ευρώ και
Εβδομήντα
Λεπτά.
Εξήντα
Ευρώ και
Εβδομήντα
Λεπτά.
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21

ΑδάμιΛυγουριό το
πρωί

2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

2

2

4

8

15,75 €

180

2.835,00 €

85,05

22

ΛυγουριόΑδάμι το
μεσημέρι

2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

2

2

4

8

15,75 €

180

2.835,00 €

85,05

23

ΑδάμιΛυγουριό το
πρωί

1ο & 2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

2

2

4

8

15,75 €

180

2.835,00 €

85,05

24

ΛυγουριόΑδάμι το
μεσημέρι

1ο & 2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

2

2

4

8

15,75 €

180

2.835,00 €

85,05

25

ΤραχειάΚορώνιΛυγουριό το
πρωί

2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

3

10

5

18

25,52 €

180

4.593,60 €

137,81

26

ΛυγουριόΚορώνιΤραχειά το
μεσημέρι

2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

3

10

5

18

25,52 €

180

4.593,60 €

137,81

27

ΤαπείαΛυγουριό το
πρωί

2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

2

ΤΑΞΙ

0,5

1,5

0

2

9,35 €

180

1.683,00 €

50,49

28

ΛυγουριόΤαπεία το
μεσημέρι

2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

2

ΤΑΞΙ

0,5

1,5

0

2

9,35 €

180

1.683,00 €

50,49

Ογδόντα
Πέντε Ευρώ
και Πέντε
Λεπτά.
Ογδόντα
Πέντε Ευρώ
και Πέντε
Λεπτά.
Ογδόντα
Πέντε Ευρώ
και Πέντε
Λεπτά.
Ογδόντα
Πέντε Ευρώ
και Πέντε
Λεπτά.
Εκατόν
Τριάντα
Επτά Ευρώ
και Ογδόντα
Ένα Λεπτά.
Εκατόν
Τριάντα
Επτά Ευρώ
και Ογδόντα
Ένα Λεπτά.
Πενήντα
Ευρώ και
Σαράντα
Εννέα
Λεπτά.
Πενήντα
Ευρώ και
Σαράντα
Εννέα
Λεπτά.
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29

ΠροσύμνηΝέο Ηραίο
το πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΥ
ΗΡΑΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1

4

3

8

15,44 €

180

2.779,20 €

83,38

30

Νέο ΗραίοΠροσύμνη
το μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΥ
ΗΡΑΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1

4

3

8

15,44 €

180

2.779,20 €

83,38

31

ΠροσύμνηΝέο Ηραίο
το πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΥ
ΗΡΑΙΟΥ

2

ΤΑΞΙ

1

4

3

8

15,44 €

180

2.779,20 €

83,38

32

Νέο ΗραίοΠροσύμνη
το μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΥ
ΗΡΑΙΟΥ

2

ΤΑΞΙ

1

4

3

8

15,44 €

180

2.779,20 €

83,38

33

ΣτέρναΛυρκεία το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ

3

ΤΑΞΙ

1

3,5

0

4,5

11,81 €

180

2.125,80 €

63,77

34

ΛυρκείαΣτέρνα το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ

3

ΤΑΞΙ

1

3,5

0

4,5

11,81 €

180

2.125,80 €

63,77

35

Μαλανδρένι
-Λυρκεία το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ

2

ΤΑΞΙ

1

8

0,5

9,5

16,59 €

180

2.986,20 €

89,59

Ογδόντα
Τρία Ευρώ
και Τριάντα
Οκτώ
Λεπτά.
Ογδόντα
Τρία Ευρώ
και Τριάντα
Οκτώ
Λεπτά.
Ογδόντα
Τρία Ευρώ
και Τριάντα
Οκτώ
Λεπτά.
Ογδόντα
Τρία Ευρώ
και Τριάντα
Οκτώ
Λεπτά.
Εξήντα Τρία
Ευρώ και
Εβδομήντα
Επτά
Λεπτά.
Εξήντα Τρία
Ευρώ και
Εβδομήντα
Επτά
Λεπτά.
Ογδόντα
Εννέα
Ευρώ και
Πενήντα
Εννέα
Λεπτά.
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36

ΛυρκείαΜαλανδρένι
το μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ

2

ΤΑΞΙ

1

8

0,5

9,5

16,59 €

180

2.986,20 €

89,59

37

ΚαπαρέλιΛυρκεία το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ

2

ΤΑΞΙ

1

4,5

0,5

6

13,28 €

180

2.390,40 €

71,71

38

ΛυρκείαΚαπαρέλι το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ

2

ΤΑΞΙ

1

4,5

0,5

6

13,28 €

180

2.390,40 €

71,71

39

ΚαπαρέλιΛυρκεία το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ

2

ΤΑΞΙ

1

4,5

0,5

6

13,28 €

180

2.390,40 €

71,71

40

ΛυρκείαΚαπαρέλι το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ

2

ΤΑΞΙ

1

4,5

0,5

6

13,28 €

180

2.390,40 €

71,71

41

Άνω ΊριαΠαραλία
Ιρίων το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΙΡΙΩΝ

2

ΤΑΞΙ

0,5

2,3

0

2,8

10,10 €

180

1.818,00 €

54,54

42

Παραλία
Ιρίων-Άνω
Ίρια το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΙΡΙΩΝ

2

ΤΑΞΙ

0,5

2,3

0

2,8

10,10 €

180

1.818,00 €

54,54

Ογδόντα
Εννέα
Ευρώ και
Πενήντα
Εννέα
Λεπτά.
Εβδομήντα
Ένα Ευρώ
και
Εβδομήντα
Ένα Λεπτά.
Εβδομήντα
Ένα Ευρώ
και
Εβδομήντα
Ένα Λεπτά.
Εβδομήντα
Ένα Ευρώ
και
Εβδομήντα
Ένα Λεπτά.
Εβδομήντα
Ένα Ευρώ
και
Εβδομήντα
Ένα Λεπτά.
Πενήντα
Τέσσερα
Ευρώ και
Πενήντα
Τέσσερα
Λεπτά.
Πενήντα
Τέσσερα
Ευρώ και
Πενήντα
Τέσσερα
Λεπτά.
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43

Άνω ΊριαΠαραλία
Ιρίων το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΙΡΙΩΝ

2

ΤΑΞΙ

0,5

2,3

0

2,8

10,10 €

180

1.818,00 €

54,54

44

Παραλία
Ιρίων-Άνω
Ίρια το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΙΡΙΩΝ

2

ΤΑΞΙ

0,5

2,3

0

2,8

10,10 €

180

1.818,00 €

54,54

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΙΧΤΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1

9

0

10

17,01 €

180

3.061,80 €

91,85

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΙΧΤΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1

9

0

10

17,01 €

180

3.061,80 €

91,85

45

46

47

48

ΜπόρσαΦίχτιαΜυκήνεςΦίχτια το
πρωί
ΦίχτιαΜυκήνεςΦίχτιαΜπόρσα το
μεσημέρι
Άνω
Επίδαυρος1
-Πίσσα1Αρχαία
ΕπίδαυροςΛαγκάδα2Αρχαία
Επίδαυρος
το πρωί
Αρχαία
ΕπίδαυροςΛαγκάδα2Αρχαία
ΕπίδαυροςΠίσσα1Άνω
Επίδαυρος1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

4

4

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

1

1

8

8

0

0

9

9

16,07 €

16,07 €

180

180

2.892,60 €

2.892,60 €

Πενήντα
Τέσσερα
Ευρώ και
Πενήντα
Τέσσερα
Λεπτά.
Πενήντα
Τέσσερα
Ευρώ και
Πενήντα
Τέσσερα
Λεπτά.
Ενενήντα
Ένα Ευρώ
και Ογδόντα
Πέντε
Λεπτά.
Ενενήντα
Ένα Ευρώ
και Ογδόντα
Πέντε
Λεπτά.

86,78

Ογδόντα
Έξι Ευρώ
και
Εβδομήντα
Οκτώ
Λεπτά.

86,78

Ογδόντα
Έξι Ευρώ
και
Εβδομήντα
Οκτώ
Λεπτά.
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το μεσημέρι

49

50

51

52

Άρια-Νέα
Τίρυνθα το
πρωί
Νέα
ΤίρυνθαΑγία
ΚυριακήΆρια το
μεσημέρι
ώρα 13:00
Αγία
ΚυριακήΝέα
Τίρυνθα το
πρωί
Νέα
ΤίρυνθαΑγία
ΚυριακήΆρια το
μεσημέρι
ώρα 16:00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΑΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ

2

3

3

2

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

1

1

1

1

7

7

7

7

0

0

0

0

8

8

8

8

15,12 €

15,12 €

15,12 €

15,12 €

180

180

180

180

2.721,60 €

2.721,60 €

2.721,60 €

2.721,60 €

81,65

Ογδόντα
Ένα Ευρώ
και Εξήντα
Πέντε
Λεπτά.

81,65

Ογδόντα
Ένα Ευρώ
και Εξήντα
Πέντε
Λεπτά.

81,65

Ογδόντα
Ένα Ευρώ
και Εξήντα
Πέντε
Λεπτά.

81,65

Ογδόντα
Ένα Ευρώ
και Εξήντα
Πέντε
Λεπτά.

53

ΕλληνικόΚεφαλάρι το
πρωί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

2,5

0

3

10,29 €

180

1.852,20 €

55,57

54

ΚεφαλάριΕλληνικό το
μεσημέρι

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

2,5

0

3

10,29 €

180

1.852,20 €

55,57

Πενήντα
Πέντε Ευρώ
και Πενήντα
Επτά
Λεπτά.
Πενήντα
Πέντε Ευρώ
και Πενήντα
Επτά
Λεπτά.

18PROC003702282 2018-09-18
55

56

57

58

59

60

ΕλληνικόΣπυροπουλ
έϊκαΚεφαλάρι το
πρωί
ΚεφαλάριΣπυροπουλ
έϊκαΕλληνικό το
μεσημέρι
ΚόκλαΕυρύτερη
περιοχή
Κεφαλαρίου
-Κεφαλάρι
το πρωί
ΚεφαλάριΕυρύτερη
περιοχή
Κεφαλαρίου
-Κόκλα το
μεσημέρι
Παλαιά
Εθνική οδός
ΤριπόλεωςΆργους
(Μαγούλα) Ευρύτερη
περιοχή
Κεφαλαρίου
- Κεφαλάρι
το πρωί
ΚεφαλάριΕυρύτερη
περιοχή
Κεφαλαρίου
-Παλαιά
Εθνική οδό
Τριπόλεως -

ΑΔΑ: Ψ14Ρ7Λ1-ΛΗ6

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

2,5

0

3

10,29 €

180

1.852,20 €

55,57

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

0,5

2,5

0

3

10,29 €

180

1.852,20 €

55,57

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1

8

0

9

16,07 €

180

2.892,60 €

86,78

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

3

ΤΑΞΙ

1

8

0

9

16,07 €

180

2.892,60 €

86,78

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

3

3

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ

1

1

4

4

0

0

5

5

12,29 €

12,29 €

180

180

2.212,20 €

2.212,20 €

Πενήντα
Πέντε Ευρώ
και Πενήντα
Επτά
Λεπτά.
Πενήντα
Πέντε Ευρώ
και Πενήντα
Επτά
Λεπτά.
Ογδόντα
Έξι Ευρώ
και
Εβδομήντα
Οκτώ
Λεπτά.
Ογδόντα
Έξι Ευρώ
και
Εβδομήντα
Οκτώ
Λεπτά.

66,37

Εξήντα Έξι
Ευρώ και
Τριάντα
Επτά
Λεπτά.

66,37

Εξήντα Έξι
Ευρώ και
Τριάντα
Επτά
Λεπτά.
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Άργους
(Μαγούλα)
το μεσημέρι

61

62

63

Ξηροπήγαδ
ο ΑρκαδίαςΚιβέρι
(ανταπόκρι
ση) το πρωί
Κιβέρι
(ανταπόκρι
ση)Ξηρόπηγαδ
ο Αρκαδίας
το μεσημέρι
ΝαύπλιοΠροσύμνη
με
επιστροφή

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1

ΤΑΞΙ

1

ΤΑΞΙ

45

ΜΕΓΑΛ
Ο
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ

1

1

4

7

7

28

1

1

8

9

9

40

16,17 €

16,17 €

102,63 €

180

180

180

2.910,60 €

2.910,60 €

18.473,40 €

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
20%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
30%
ΦΠΑ 24%

205.540,20 €

ΣΥΝΟΛΟ

382.304,77 €

41.108,04 €
61.662,06 €
73.994,47 €

87,32

Ογδόντα
Επτά Ευρώ
και Τριάντα
Δύο Λεπτά.

87,32

Ογδόντα
Επτά Ευρώ
και Τριάντα
Δύο Λεπτά.

554,20

Πεντακόσια
Πενήντα
Τέσσερα
Ευρώ και
Είκοσι
Λεπτά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΓΕΝΙΚΑ
1. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός
δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή παρόλο που
ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις
χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν
διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα
σχολεία φοίτησης. Επισημαίνεται ότι τα δρομολόγια θα πρέπει να εκτελούνται όπως
ακριβώς αποτυπώνονται στην οικεία σύμβαση χωρίς συγχώνευση τους, επί ποινή
αποκλεισμού.
2. Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της παρούσας γίνεται σύμφωνα με το
μαθηματικό τύπο που ισχύει (στην παρούσα) λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση
της προσφοράς του αναδόχου για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
3. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους αναδόχους:
i. Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, εφόσον αυτοί
ειδοποιηθούν από το Διευθυντή του σχολείου με τον προσφορότερο τρόπο
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν, και ειδικότερα:
 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία.
 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω
κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού.
 Για τις ημέρες που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή
κάποιων μαθητών.
 Για τις ημέρες που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας,
εφόσον τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου.
ii. Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο από υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων,
από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο
ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους
της παρούσας σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών,
χρησιμοποιώντας το προσφορότερο Δ.Χ. αυτοκίνητο.
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών.
Το μεταφορικό μέσο λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα
καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δεν είναι
δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να
ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης.
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2. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός και
ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου,
γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη
μεταφορά των μαθητών.
3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα.
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο
μπροστινό και στο πίσω μέρος του οχήματος τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».
5. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν
οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές,
πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ.
61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005)
καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004
(Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί
εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητές και νήπια», εκτός
και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή
της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν
πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.
6. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές να είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρονται με
ευγένεια στους μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολικών
μονάδων ή των αναπληρωτών τους, θα είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική
κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη.
7. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις
ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να
αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν
δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο
μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση κάθε
σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται
περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών υπεύθυνων μεταφοράς.
8. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το
δρομολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η
κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού.
Επίσης οφείλουν να μη έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους.
9. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον
ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των
επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική
κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. Η διάρκεια των ανωτέρω
ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά
οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο
ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές
ζημίες τρίτων.
10. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή
τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα
σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος.
11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για
τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά
και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους.
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12. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα
πρέπει να εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές
καλύψεις.
13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο
για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για
ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την
Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς των
μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από της
προβλεπόμενες από την σύμβαση κυρώσεις.
14. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον
προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
15. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει,
δρομολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους
μαθητές καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές.
16. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο της σύμβασης, όσο και όλων των άρθρων της
πρόσκλησης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και
την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών
συνεπειών.
Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για
την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν
ευθύνες.
17. Απαγορεύεται αυστηρώς από τον ιδιοκτήτη ή οδηγό μισθωμένου μεταφορικού μέσου
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής από και προς το σχολείο να επιβιβάζει ελεύθερους
πελάτες – επιβάτες, ακόμη και αν έχει κενές θέσεις. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί ότι ο
μεταφορέας επιβίβασε επί του μισθωμένου οχήματός του τρίτο άτομο θα επιβάλλεται
ποινική ρήτρα.
18. Σε περίπτωση που ο μεταφορέας αρνηθεί ή παρεμποδίσει τον έλεγχο των αρμοδίων
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ή του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, τότε
η Περιφέρεια έχει το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης χωρίς αποζημίωση.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι
αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων.
Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για
οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής,
μετά την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση
της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.
2.
Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων
(ήτοι περίπτωση ανταπόκρισης) ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δρομολογίων που
συνδυάζονται, καθώς και οι συνοδοί, όπου υπάρχουν, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με τον
αναγκαίο συγχρονισμό και επιμέλεια την ασφαλή, άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς
καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό προορισμό τους και κατά τη μεταφορά
τους στις σχολικές μονάδες και κατά την επιστροφή τους, καθώς και την ασφαλή αποβίβαση
από το όχημα που εκτελεί δρομολόγιο ανταπόκρισης και την ασφαλή μετεπιβίβαση στο
όχημα που εκτελεί το κύριο δρομολόγιο.
3.
Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της
τρέχουσας σχολικής περιόδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την περ. στ i της παρ. 2
του κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013), μετά την
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έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, με
μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών,
όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα και με σχετική
επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με
τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν
στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης.
4.
Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο
ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ως εφεδρικό, για
την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο
ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών με τη
χρήση του προσφορότερου – Δ.Χ. σε κάθε περίπτωση- μέσου.
5.
Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο
εγγράφονται ή μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς
τα δρομολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την
διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από ρητή
συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
6.
Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για
πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας,
ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι
ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
7.
Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του
Ν.4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Α/Α
Τμήματος

π.χ. 1

Περιγραφή
δρομολογίου

Γαλατάς-Κρανίδι
το πρωί

Αριθμός
μεταφερο
μένων
μαθητών

1

Αριθμός
και
Είδος
μεταφορικών
μέσων
της
προσφοράς

Αριθμοί
κυκλοφορίας
οχημάτων

1 ταξί

ΤΑΕ 1111

Προσφερομέν
η
χωρητικότητα
μέσων βάσει
αδειών
κυκλοφοράς

Ημερήσιο
Κόστος
δρομολογίου
Βάσει
Προϋπολογισμο
ύ

Προσφορά

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤ
ΙΚΩΣ

Ημερήσιο
κόστος
δρομολογίου
προσφοράς

5

45,78 €

δέκα

10%

41,20

Ποσοστό έκπτωσης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ :
ΦΠΑ 24% :
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ :
(τόπος, ημερομηνία)……………………………………………………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ψηφιακή υπογραφή)

Αριθμός
δρομολογί
ων
το
σχολικό
έτος

Κόστος
δρομολογίου
σύμβασης

180

7.416,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης δρομολογίων
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ/
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
πρώτου μαθητή

ΩΡΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ
στο τελευταίο
σχολείο

ΩΡΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΩΡΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ από το
σχολείο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ του
τελευταίου μαθητή

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Υπογραφή (ψηφιακή)
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

