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6. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου».
8. Την 110644/2651/1-10-2013 (ΦΕΚ 2538.Β΄/9-10-2013) απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, ∆ηµήτριο Βουρδάνο
9. Την 28067/1659/10-3-2014 διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την ανάθεση
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, µε Μισθωµένα
Μικρά – Μεγάλα Λεωφορείο και Ταξί – ∆.Χ. Επιβατικά, για το σχολικό έτος 2014 – 2015,
συνολικού προϋπολογισµού 4.014.961,40 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV
60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόµου 4274/2014 (ΦΕΚ Α/147)
11. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόµου 4250/2014 Απλούστευση διαδικασιών προµηθειών
δηµοσίου.
12. Το 29261/23-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εγκύκλιος 41), «Μεταφορά
µαθητών σύµφωνα µε το άρθρο 49 του ν. 4274/2014»
13. Την αρ. πρωτ. 9455/226255/3-12-2013 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης της Γ. Γρ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
14. Την

αριθµ.

πρωτ.

24319/27-2-2014

(Α∆Α:

ΒΙΚ37ΛΗ-Ζ7Ν)

απόφαση

ανάληψης

υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης), ποσού 2.235.000,00 € για την πραγµατοποίηση
της δαπάνης κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, (χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου –
∆εκεµβρίου 2014).
15. Την αριθµ. πρωτ. 24320/1472/27-2-2014 (Α∆Α: ΒΙΚ37ΛΗ-Β86) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης), ποσού 3.065.000,00 € για την πραγµατοποίηση
της δαπάνης κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, (χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου Ιουνίου 2015).
16. Την αριθµ. 682/16-6-2014 (πρακτικό 16) Α∆Α:6ΘΝ67ΛΗ-33Ο, απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

σύµφωνα µε την οποία δεν έχουν

αναδειχθεί µειοδότες για τα εν λόγω δροµολόγια.
17. Την αριθµ. 846/1-8-2014 (πρακτικό 20) Α∆Α:6Κ547ΛΗ-∆5Ν απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρων

διαγωνισµών για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.
2

Ε. Εύβοιας, και των όρων αυτών για το σχολικό έτος 2014 - 2015, σύµφωνα µε το άρθρο
49 του Ν.4274/2014.
18. Την ανάγκη µεταφοράς των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, κατά το
σχολικό έτος 2014-2015.

∆ιακηρύσσουµε
Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού σε ΕΥΡΩ για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς
µαθητών των δηµόσιων σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,, χωρικής
αρµοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015, µε σφραγισµένες προσφορές και
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών
µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών,
από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ηµέρες
λειτουργίας των σχολείων από την έναρξη του σχολικού έτους µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2015, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του ν.4274/2014 και του 29261/23-7-2014 εγγράφου,
(εγκύκλιο 41) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως φαίνεται στα συνηµµένα τµήµατα (οµάδες)
του παραρτήµατος Α της παρούσης, προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης ποσού
1.105.853,83 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των δικαιωµάτων προαίρεσης, που
αντιστοιχούν στο 20% του προϋπολογισµού, 184.308,97 € και η οποία κατανέµεται κατά
οικονοµικό έτος ως εξής: Για το οικονοµικό έτος 2014 στο ποσό των 737.064,68 € και για το
οικονοµικό έτος 2015 µέχρι 28-2-2015 στο ποσό των 368.789,15 €
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆:

ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Χαλκίδα, στο επί της οδού Λ. Χαϊνά 93 κεντρικό κτίριο
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, τρίτος

όροφος, ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού,

Τµήµα Προµηθειών στις 18 Αυγούστου, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10,00 π.µ.
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων
των διαγωνισµών της Π.Ε. Εύβοιας η οποία έχει συσταθεί µε την 37669/2096/31-3-2014
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Σ.Ε
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού στα τηλέφωνα
22213 53725 - 53726
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑ∆ΕΣ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, που αποτελεί αντικείµενο του διαγωνισµού,
υποδιαιρείται σε τµήµατα και οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί
ποινή αποκλεισµού, τουλάχιστον για ένα τµήµα. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν
προσφορά για περισσότερα του ενός τµήµατα του παραρτήµατος Α, η δε κατακύρωση
µπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός τµηµάτων.
ΤΜΗΜΑ 1 - 8 : ∆ροµολόγια µε λεωφορεία για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας
Εκπ/σης

σε

σχολικές

µονάδες,

χωρικής

αρµοδιότητας

∆ήµων

προϋπολογισµού 286.154,08 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του

νοµού

Εύβοιας,

Φ.Π.Α. Επιπλέον του

προαναφερθέντος προϋπολογισµού προβλέπονται δικαιώµατα προαίρεσης ποσού 57.230,82
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Σύνολο προϋπολογισµού και δικαιωµάτων
προαίρεσης 343.384,90 €
ΤΜΗΜΑΤΑ 9 - 365: ∆ροµολόγια µε ΤΑΞΙ ή ∆. Χ. επιβατικά για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας
και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, συνολικού
προϋπολογισµού 635.390,78 ευρώ,

συµπεριλαµβανοµένου του

Φ.Π.Α. Επιπλέον του

προαναφερθέντος προϋπολογισµού προβλέπονται δικαιώµατα προαίρεσης ποσού 127.078,14
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Σύνολο προϋπολογισµού και δικαιωµάτων
προαίρεσης 762.468,92 €

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΕΝΙΚΑ
1. Οι αιτήσεις συµµετοχής - υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας – ∆ιεύθυνση

∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών, στην ταχ.

δ/νση: Λ. Χαϊνά 93 (Γ΄όροφος) , Τ. Κ. 34100 Χαλκίδα, µέχρι τις 18 Αυγούστου 2014, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ.
2. Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων
Ο.Τ.Α.,

µέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Εύβοιας,

4

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449
Β΄/14-6-2013).
3. Τα παραρτήµατα, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
4. .Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του
διαδικτύου στη διεύθυνση : http:// www.pste.gov.gr.
5. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, τηλ. 22213-53726,
53725.
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι αυτό της
χαµηλότερης τιµής, για τη συνολική τιµή του κάθε τµήµατος
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν,
µέχρι την ηµέρα και ώρα λήξης του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο την προσφορά τους,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την παρούσα διακήρυξη.
2. Οι φάκελοι υποβάλλονται µε κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, όπως αυτή καθορίζεται από την παρούσα
διακήρυξη.
3. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόµενου και έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο ης ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας,. Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται
τα ακόλουθα
Προς:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
Τµήµα Προµηθειών
Ταχ. ∆/νση: Λ. Χαϊνά93 – Χαλκίδα 34100
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τον πρόχειρο διαγωνισµό: «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς µαθητών, χωρικής
αρµοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015 ».
Αριθµός ∆ιακήρυξης: 846/1-8-2014
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 18-08-2014
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4. Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχοµένου των προσφορών, που αποστέλλονται ταχυδροµικά, ούτε για καθυστερήσεις στην
άφιξη τους. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. ∆εν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι
αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως.
5. Προσφορές εκπρόθεσµες καταγράφονται από την επιτροπή µε την ακριβή ώρα που
περιήλθε η προσφορά στην επιτροπή διαγωνισµού και απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατά
τη σύνταξη του πρακτικού. Οι εν λόγω προσφορές δεν ανοίγονται και επιστρέφονται στον
ενδιαφερόµενο εφόσον δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από το δικαίωµα προσφυγής.
6. Σε περίπτωση συνωστισµού υποψηφίων, λίγο πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών, µε τη δηµιουργία ουράς και υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενοι
προσήλθαν εγκαίρως στο χώρο διενέργειας του διαγωνισµού, που ορίζεται από την παρούσα
διακήρυξη, η ώρα έναρξης της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού µετατίθεται, µέχρι να
παραληφθούν όλες οι υποβαλλόµενες προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆εκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οµίλους, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των
ανωτέρω, µε οποιοδήποτε συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα,
φυσικά ή νοµικά, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά και δραστηριοποιούνται
επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα,
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου, πλην
της Ελλάδας, κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχουν την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό
µε την οικονοµία του κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.
ΑΡΘΡΟ 7
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και
µόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ µέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του
διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους.
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2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να
την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς
καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους
υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες
σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
3. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από οµίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση
κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλουν από κοινού προσφορά, όλα
τα µέλη τους ευθύνονται, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το
καθένα.
4. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά
για τους υποψηφίους.
5. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καθώς και η Οικονοµική Επιτροπή επιφυλάσσονται, εφόσον το
κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα
υποβληθούν από τους υποψηφίους.
ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) Συνεταιρισµοί,
δ) Κοινοπραξίες,
που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας.
2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το
∆ηµόσιο.
β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 9
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν, µαζί µε την προσφορά
τους, που θα είναι συνταγµένη υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και τα εξής δικαιολογητικά
στην ελληνική γλώσσα:
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1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από
αρµόδια αρχή, στην οποία:
I. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη, και τα τµήµατα ή το τµήµα για τα οποία υποβάλει την προσφορά
II. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα
του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
- ∆εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
- Είναι εγγεγραµµένοι µε το ειδικό επάγγελµά τους, σε οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού.
- ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, καθώς
και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις.
III. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου, για
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά περίπτωση,
τηρουµένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆.
118/07 (ΦΕΚ 150 Α΄/10-7-07).
IIIΙ. Ότι σε περίπτωση ανάθεσης περισσότερων του ενός δροµολογίου στην ίδια λειτουργική
ζώνη, θα µπορούν να ανταπεξέλθουν στην απρόσκοπτη εκτέλεσή τους.
2. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος δεν προσκοµίσει εγκαίρως ή προσηκόντως, κατά
το στάδιο κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος
άρθρου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆.
118/2007.
3. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, από το οποίο θα
προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο διαγωνισµό,
προσκοµίζοντας τα µεν
υπογραφής, τα

φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της

δε νοµικά πρόσωπα επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του

αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου και στην περίπτωση ενώσεων ή
κοινοπραξιών, σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.
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4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής που
προβλέπονται στις παρ. 1 και 2

του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του

προσφέροντα από το διαγωνισµό.
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα κατωτέρω έγγραφα
και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται

κατά τη

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 της παρούσας, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή:
Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα, της συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας
χρεωκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007).
II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει µε
την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής,
στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι
απασχολούµενοι στην επιχείρηση.
IV. Σε περίπτωση εγκατάστασής της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περ.
(ΙΙ) και (ΙΙΙ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι,
από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
V. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, αν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις , ή άλλης
επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και
το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.. Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως
προς το νόµιµο της λειτουργίας τους
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Β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ:
I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης
(Ι) του εδαφίου (Α) της παρούσης παραγράφου παρ. 7.
II. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις
της περίπτωσης (ΙΙ) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (ΙΙΙ) του εδαφίου (Α) της παρούσης παρ. 7.
III. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΄Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ:
I. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων (Α) και (Β) της παρούσας
παρ. 6 αντίστοιχα.
II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
III. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες
εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήµατα του εδαφίου Α της περ. Ι της παρούσης παραγράφου.7
IV. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης
της περίπτωσης ΙΙ του εδαφίου Γ της παρούσης παραγράφου 7, εκδίδονται, όσον αφορά στην
κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και
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όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο
Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
V. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.
∆. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (Ι) του εδαφίου (Α) της παρούσης παρ. 7.
II. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου Α του παρόντος κεφαλαίου,
εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης

ΙΙ του εδαφίου Β της

παρούσης παρ. 6, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περ.
ΙΙ του εδαφίου Γ της παρούσης παρ. 7.
III. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µεταφορέα που συµµετέχει στην
ένωση, η προσφορά των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 118/07, ως
ακολούθως:
I. Η ένωση υποψηφίων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους
της ένωσης υποψηφίων αναδόχων.
II. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
III. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος
της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να υπέχουν
την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη
της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
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αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
8. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου. Για όσους στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση,
αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου της
χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων.
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, υπό τη µορφή ενός
ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ.
2. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ
στοιχείων του πρωτοτύπου και των άλλων αντιγράφων, θα λαµβάνονται ως ορθά τα στοιχεία
του πρωτοτύπου.
3. Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) µε τα αντίγραφα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρει
τις εξής ενδείξεις:
- Τα στοιχεία του προσφέροντος.
- Τον αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015».
- Αριθµός ∆ιακήρυξης: 846/1-8-2014
- Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 18 Αυγούστου 2014
4. Μέσα στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε δύο
αντίγραφα. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα και τοποθετείται, επί ποινή
απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του παραρτήµατος Γ της
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παρούσας. Από τα αντίγραφα αυτά, της τεχνικής προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς,
το ένα θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και το άλλο την ένδειξη «αντίγραφο».
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
I. Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 4.
Περιεχόµενο φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς:
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
I. Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
i) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. (κυκλώστε
αντίστοιχα).
αντίστοιχα).
ii) Εάν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39
του Π.∆. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο
χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς
µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. (κυκλώστε αντίστοιχα).
iii) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης(κυκλώστε
αντίστοιχα).

ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε
αντίστοιχα).

ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε
αντίστοιχα).

iv) Στοιχεία µεταφορικού µέσου:(Αναγράψετε τα στοιχεία και κυκλώστε
αντίστοιχα).

-Αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος:
-Αριθµός Θεσεων:
-Αριθµός άδειας κυκλοφορίας:
Έλεγχος ΚΤΕΟ σε ισχύ:
Ασφαλιστήριο οχήµατος σε ισχύ:
Άδεια οδήγησης σε ισχύ:
Το όχηµα είναι ιδιόκτητο:

ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα).
ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα).
ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα).

(Σε περιπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο προσκοµίζεται υπευθυνη δηλωση του
ιδιοκτήτη περί παραχώρησης για όλη τη διάρκεια της σύµβασης

ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα).
Ειδική Άδεια:
ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα).
Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου οδηγού:
ΝΑΙ – ΟΧΙ (κυκλώστε αντίστοιχα).
(Σε περίπτωση υποβολής αίτησης λήψης του αποσπάσµατος από την αρµόδια
υπηρεσία, γίνεται αποδεκτή η προσκόµιση αντιγράφου της αίτησης µε την αναγραφή
Πρωτόκολλο
αίτησης:____________
του πρωτοκόλλου αίτησης και παράλληλα δέσµευσης υποβολής κατά την
κατακύρωση.)

Τα

πρωτότυπα δικαιολογητικά όπως δηλώθηκαν στην Υπεύθυνη ∆ήλωση και

αναφέρονται παρακάτω θα υποβληθούν µετά την κατακύρωση και πριν την υπογραφή
της σύµβασης.
I. φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που
θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου.
II. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα
λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών.
III. αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
IV. Άδεια ή άδειες οδήγησης
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V. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο,
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του
λεωφορείου, του ∆.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να
δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών για
όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού
συµφωνητικού µίσθωσης, το οποίο θα πρέπει να προσκοµίσει όταν και εάν κληθεί να
υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση.
VI. Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών
(ΤΑΞΙ κλπ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.
1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της
δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Επίσης, επειδή ο διαγωνισµός αφορά την µεταφορά των µαθητών, να προκύπτει από το
ποινικό τους µητρώο ότι δεν έχουν

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για

κάποιο από τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας, της µεταφοράς λαθροµεταναστών, της
παράβασης της νοµοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωµατεµπορίας, της µαστροπείας και της
εκµετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας
από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων,
της ληστείας, της αλητείας, του βιασµού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της
απαγωγής, της σύστασης συµµορίας και της µέθης κατά την οδήγηση.
VII. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
VIII. Επικυρωµένο αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των
∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια
Μεταφορέα.
∆ιευκρίνιση οι όροι

λεωφορείο ( µεγάλο-µικρό) και ∆Χ επιβατικό έχουν την έννοια

όπως αυτή αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήµατος της αριθµ.. 24001/11-62013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15
(∆ιοικητικές προσφυγές), παρ. 2 περ. α, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου
15 του Π.∆. 118/2007 προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε
το 0,10 επί 18τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους,
το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
9. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα
απορρίπτονται.
10. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆εν γίνονται επίσης δεκτές προσφορές για µέρος
τµήµατος
11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180)
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
12. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µπορούν να
παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους.

ΑΡΘΡΟ 11
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων,
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης,
(εκτιµώµενη ηµεροµηνία υπογραφής είναι η 01-09-2014)

και λήγει την ηµεροµηνία

ης

ολοκλήρωσης του ανοιχτού διαγωνισµού και όχι πέραν της 28 Φεβρουαρίου 2015.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η προσφερόµενη τιµή, κατά τµήµα, για τον πρόχειρο διαγωνισµό µεταφοράς µαθητών
Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν
και αντίστροφα, είναι το συνολικό κόστος του τµήµατος, εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης
έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος στην
προϋπολογισθείσα τιµή, έτσι όπως έχει τεθεί από την περιφέρεια σύµφωνα µε τον
µαθηµατικό τύπο του παραρτήµατος της Κ.Υ.Α. 24001/2013 και την εγκύκλιο 41/23-72014 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε την οποία το συµβατικό κόστος των
δροµολογίων, όπως ορίζεται µε την παρ.1.β. του άρθρου 49 του ν. 4174/2014, δεν
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µπορεί να υπερβαίνει τη µέγιστη αποζηµίωση που προκύπτει από την εφαρµογή της
κ.υ.α. 24001/2013. Ωστόσο, δεδοµένων των δηµοσιονοµικών περιορισµών της χώρας,
στις περιπτώσεις όπου η συγκεκριµένη κοστολόγηση υπερβαίνει το ύψος που έχει
σήµερα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις παρατάσεις των δροµολογίων του άρθρου 100
του ν.4182/2013, το κόστος των εν λόγω παρατάσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη, τόσο
στη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού όσο και στη συνακόλουθη διαπραγµάτευση,
δεδοµένου ότι αποτελούν συγκριτικά στοιχεία τιµών της αγοράς. Στην προσφερόµενη
τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ..
2. Η τελική προσφερόµενη τιµή ανά τµήµα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, µετά την
εφαρµογή της ενιαίας έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος του τµήµατος στην αξία
έκαστου δροµολογίου του τµήµατος, που θα είναι η προσφερόµενη τιµή ανά
δροµολόγιο. Ο πολλαπλασιασµός της προσφερόµενης τιµής ανά δροµολόγιο επί της
ηµέρες λειτουργίας του δροµολογίου αποτελεί την συνολική προσφορά για το
δροµολόγιο. Το άθροισµα των προσφεροµένων τιµών του τµήµατος για κάθε ένα από
τα δροµολόγια του τµήµατος αποτελεί την συνολική οικονοµική προσφορά

του

συµµετέχοντος για το τµήµα.. Επισηµαίνεται ότι για κάθε δροµολόγιο του τµήµατος θα
πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προσφερόµενη τιµή διαφορετικά η προσφορά
στο σύνολό της για κάθε τµήµα θα κρίνεται ότι απορρίπτεται ..
3. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα µεταφοράς, η
δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την διακήρυξη, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής πλην της προβλεπόµενης από την ΚΥΑ
αναπροσαρµογής λόγω τιµής καυσίµου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι τελικές τιµές µειοδοσίας είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της
σύµβασης µέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόµενες παρατάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΚΡΙΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λόγω του επείγοντος του θέµατος (έναρξη σχολικού
έτους), αφού ελέγξει και κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την
τεχνική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων στη συνέχεια θα προχωρήσει
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ταυτόχρονα και στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού – Άνοιγµα οικονοµικών
προσφορών και ανάδειξη µειοδότη καθώς και στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού
2. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα,. όπως αυτή ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή,
ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο..
β. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλλαν.
γ. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στη συνέχεια ελέγχει την πληρότητα και νοµιµότητα των
υποβληθέντων και καταχωρηθέντων, ως ανωτέρω, δικαιολογητικών και της τεχνικής
προσφοράς.
∆. Για όσους συµµετέχοντες κριθεί η πληρότητα και η νοµιµότητα των δικαιολογητικών, η
επιτροπή διαγωνισµού προχωρά ταυτόχρονα και στο άνοιγµα των οικονοµικών
προσφορών συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της,
σφραγίζεται και υποβάλλεται στην ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού, η οποία εισηγείται στην
Οικονοµική επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
ε. Μετά την ανωτέρω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αναδεικνύεται
αυτός ή αυτοί στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ.
2 του Π. ∆. 118/07, που οφείλουν να προσκοµίσουν οι µειοδότες, την ηµεροµηνία και ώρα
που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2, του Π.∆. 118/07 λαµβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά,
γνωµοδοτεί, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η
Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει βάσει του ανωτέρω
πρακτικού, κατακυρώνοντας το διαγωνισµό ή λαµβάνοντας άλλη απόφαση, σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του Π. ∆. 118/07.
3. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα κατά την κρίση της να ζητήσει, κατά την
αξιολόγηση των προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο ή να
καλέσει τους συµµετέχοντες, προκειµένου να διευκρινίσει τα πιστοποιητικά ή έγγραφα που
υποβλήθηκαν.
4. Η Οικονοµική Επιτροπή Αρχή, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.∆. 118/2007 και του Π.∆.
60/2007, να αποφασίσει:
α) Κατακύρωση του συνόλου του έργου.
β) Κατακύρωση µέρους του έργου, σύµφωνα µε την περ. α΄ του ανωτέρω άρθρου.
Ειδικότερα: Για τα τµήµατα 1 έως και 6 του παραρτήµατος Α µπορεί να γίνει κατακύρωση
για µικρότερο, έως 50%, ποσοστό, επί του ποσού της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή,
εάν συντρέχουν λόγοι µαταίωσης δροµολογίων. Το ποσοστό αυτό ισχύει και για κάθε ένα
τµήµα χωριστά και για το σύνολο των τµηµάτων. Για τα τµήµατα 7 έως 90 του
παραρτήµατος Α, µπορεί να αποφασιστεί η οριστική µαταίωση κάποιων ή του συνόλου των
τµηµάτων ( 7 έως 90) του διαγωνισµού.
γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για τµήµα ή για τµήµατα ή και για το
σύνολο των τµηµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
ε) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για τµήµα ή για τµήµατα ή και
για το σύνολο των τµηµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
της περ.ζ΄ του άρθρου 21 του Π.∆. 118/07, εφαρµοζοµένων αναλόγως.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π.∆. 118/07 και του
Π.∆. 60/2007.
5. Εφόσον υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός πάροχος επιλέγεται ο
µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες
που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.
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6. Η Οικονοµική Επιτροπή µαταιώνει τον διαγωνισµό για τµήµα ή τµήµατα, µετά από γνώµη
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όταν στο τµήµα υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά
γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών
είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά,
Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά.
Επισηµαίνεται ότι,

η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόµενες ενδεικτικά,

περιπτώσεις, εάν:
• Σε αυτήν δεν αναγράφεται το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθµητικώς.
Σηµειώνεται ότι η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της
αντίστοιχης αριθµητικής.
• Έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει,
µονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.∆.
• Περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Περιλαµβάνει δροµολόγια που δεν δύνανται να δικαιολογηθούν σύµφωνα την παράγραφο
4 του άρθρου 2 της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Θέτει όρο αναπροσαρµογής µε την επιφύλαξη της πρόβλεψης της ΚΥΑ για
να[προσαρµογή λόγω τιµής καυσίµου),.
• ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη
εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,
• Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά,
• Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα του
έργου,
• Αφορά σε µέρος και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών,
• ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια
της παρούσας,
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• ∆εν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό,
• Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιµή του τµήµατος του Παραρτήµατος Α
που έχει τεθεί από την περιφέρεια και φυσικά τον προϋπολογισµό του τµήµατος.
• Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας Προκήρυξης,
• ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί
αναφέρονται.
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη
παραλαβής στον ανάδοχο ή στους αναδόχους οι οποίοι προσκαλούνται και υποχρεούνται να
προσέλθουν λόγω του επείγοντος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης και της πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης. Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη το κείµενο της
οποίας επισυνάπτεται στο παράρτηµα Β της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που σε
δροµολόγιο του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία υπογράφεται η σύµβαση
προβλέπονται συνοδοί, για κάθε ένα από αυτούς ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα
παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό:
• Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
• Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση 35797 (ΦΕΚ Β 1199/114-2012), άρθρο 1 όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και
δε βρέθηκε να πάσχει από µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του.
• Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζοµένου και τα ακριβή
στοιχεία της µόνιµης κατοικίας του.
Και σε περίπτωση που από την κατάσταση των µεταφεροµένων µαθητών ΑΜΕΑ προκύπτει
ανάγκη ειδικής εµπειρίας
• Βιογραφικό σηµείωµα από το οποίο να προκύπτει εµπειρία σε αντίστοιχη ή παρόµοια
εργασία (π.χ. συνοδός ΑµεΑ, βοηθητικό προσωπικό σε ΣΜΕΑ κλπ) ή να είναι γονέας ΑµεΑ).
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2. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης, η σύµβαση
θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο
χαρακτήρα.
3. Η ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και η πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης
ή των συµβάσεων προς τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, γίνεται µετά τη διενέργεια του προσυµβατικού ελέγχου, ο οποίος σύµφωνα µε ην παρ.2 του άρθρου 49 του ν. 4274/2014, για
ποσά ύψους άνω των 200.000 ευρώ, χωρίς ανώτατο όριο, «διενεργείται από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του
µεγαλύτερου ∆ήµου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορά η σύµβαση µεταφοράς
µαθητών» και ο οποίος θα πρέπει να αποβεί θετικός.
4. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης και της πρόσκλησης για υπογραφή της
σύµβασης, υπογράφεται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η σύµβαση, το
κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η Υπηρεσία

συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την
οποία συµµετείχε αυτός στο διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την
κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆ε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο
της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων
ή παραδροµών.
6. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό
όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
7. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Έχει ολοκληρωθεί το έργο της µεταφοράς των µαθητών µε τη λήξη του σχολικού έτους ή
λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της σύµβασης.
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β) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
8. Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή
προσφορά, καθένας από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο.
9. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση,
η Υπηρεσία επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 15
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης που δε µπορεί συνολικά να
υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισµού της διακήρυξης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του
άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013). που
αναλύεται ως κατωτέρω:
• 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 κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση
δηµόσιων έργων επί οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης.
2. Τα παραπάνω δικαιώµατα προαίρεσης ασκούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 16
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση µαθητών.
Το µεταφορικό µέσο λεωφορείο, ∆. 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. ∆εν 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 αυτ/του 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 «∆ιατάξεις περί
εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που µεταφέρουν µαθητάς 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 συµπεριφέρνονται µε
ευγένεια στους µαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆/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 ∆/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
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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 σηµείαστάσεις, 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
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 ∆/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.
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16.

Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων

άρθρων της διακήρυξης, 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. 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. 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.
• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή.
• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν.
18. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας..
19. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε
πέραν της µη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το σύνολο
των εξόδων που θα πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δροµολογίου και
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ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήµισυ του κόστους του δροµολογίου.
Σε περίπτωση που η µη πραγµατοποίηση αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε (5)
δροµολογίων του τµήµατος συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση µε
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας .
20. 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.
21. Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα µέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
∆εν υποβάλλονται Εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
1. Η καταβολή της αποζηµίωσης µεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύµφωνα µε τη
προσφορά τους έτσι όπως αυτή αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τη µέση τιµή καυσίµου του
µηνός όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νοµό. Η
αναπροσαρµογή του συµβατικού κόστους δροµολογίου λόγω µηνιαίας διαφοροποίησης της
τιµής του καυσίµου υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία
(Ν.Κ.∆.Ε.) = (Α.Σ.Α.∆.) x [(Μ.Κ.∆.Ε.)/(Μ.Κ.∆.∆..)]
Όπου:
Ν.Κ.∆.Ε. = Νέο Κόστος ∆ροµολογίου µηνός Εκτέλεσης της Σύµβασης
Α.Σ.Α.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου
Μ.Κ.∆.Ε. = Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους
του Παραρτήµατος µε τιµή καυσίµου µηνός που εκτελείται η σύµβαση
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Μ.Κ.∆.∆.. =Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου από τους µαθηµατικούς τύπους του Παραρτήµατος
µε τιµή καυσίµου µε την οποία δηµοπρατήθηκε η σύµβαση.
Για τα ∆Χ Επιβατικά το κόστος δροµολογίου δεν αναπροσαρµόζεται.
2. 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 ∆Χ Επιβατικά
(Ν.Σ.Κ.∆.)=( Α.Σ.Κ.∆.)x [(Ν.Μ.Κ.∆.)/( Α.Μ.Κ.∆.)]
Όπου:
Ν.Σ.Α.∆. = Νέο Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου
Α.Σ.Α.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου
Ν.Μ.Κ.∆. = Νέο Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου 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 διακήρυξης
Α.Μ.Κ.∆. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου 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 διακήρυξης
3. Η καταβολή της δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από
την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της
αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του
άρθρου 5, της αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β΄ /14-6-2013) Κ.Υ.Α.
4. 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
Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
5. Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και δη στη
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
27

• Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραµµένη και θεωρηµένη αρµοδίως
από τις ∆/νσεις Α΄/θµιας ή Β΄/θµιας Εκπ/σης.
• Βεβαίωση του ∆/ντή του οικείου σχολείου ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα η καθηµερινή
µεταφορά των µαθητών του σχολείου, σύµφωνα µε την οικεία σύµβαση.
• Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών.
• Πρωτότυπο τιµολόγιο του αναδόχου.
• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου.
6. Τα έξοδα µεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον
µεταφορέα ήτοι :
• - Υπέρ ΜΤΠΥ 3%.
• - Χαρτόσηµο 2% επί του ΜΤΠΥ.
• - Ο.Γ.Α χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου του ΜΤΠΥ.
• - Φόρος 8% επί της αξίας και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων.
• - Κράτηση Ενιαίας Αρχής Συµβάσεων (Ε.Α.Σ. 0,1% µε χαρτόσηµο 2% επι ΜΤΠΥ και ΟΓΑ
χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου ΜΤΠΥ).
7. ∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στους µεταφορείς:
• Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το
∆ιευθυντή του σχολείου.
• Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του
διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου.
• Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα
σχολεία παραµείνουν κλειστά µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου.
• Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η µεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων µαθητών.
• Όταν δεν πραγµατοποιηθεί δροµολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου.
8. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δροµολογίων, από
υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο ανάδοχος
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υποχρεούται να µεριµνήσει για την ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας
σύµβασης και τις κείµενες σχετικές διατάξεις, µεταφορά των µαθητών.
ΑΡΘΡΟ 19
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. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε
την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση
του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την έναρξη της νέας 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 ο
ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν
µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των
µαθητών στον τελικό προορισµό τους.
3. Επειδή ο παρών πρόχειρος διαγωνισµός διενεργείται εκ των πραγµάτων µε βάση τα
στοιχεία του σχολικού έτους 2013 – 2014, µετά την 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 µε σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι ∆ιευθυντές
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 διακήρυξης 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 παιδιών µε τη χρήση του
προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.).
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 συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του
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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 ∆/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 Π. ∆. 60/07,
του Π. ∆. 118/07 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος
διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 20
ΛΟΙΠΑ
Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται από την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,
Τµήµα Προµηθειών της Π. Ε. Εύβοιας ταχ. ∆/νση Λ. Χαϊνά 93 – ∆ιοιηκητικό Μέγαρο

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον
πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανάρτησης της διακήρυξης
αυτής στην διεύθυνση της ιστοσελίδας, www.pste.gov.gr.
Να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και στις
∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νοµού Εύβοιας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
α.α.

ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΙΚΟΣ
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