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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Δ Ι ΑΠ Ρ ΑΓ Μ ΑΤ Ε Υ Σ Η
Για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Πρέβεζας, προϋπολογισμού 8.672,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 50%
(CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α).
3. Το άρθρο έβδομο και το άρθρο ένατο του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-2012) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», μεταφορά
αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» και του ΦΕΚ
4400/Β΄/30-12-2017,στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. πρωτ. 202855/27-12-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας που αφορά την τροποποίηση του
Οργανισμού Περιφέρειας Ηπείρου.
5. 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 δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
204 Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α).
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9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ-
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μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

10.Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
11.Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και
λοιπές ρυθμίσεις».
12.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
13.Τον Ν. 4415/2016, άρθρο 63 παρ.6 «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/τΑ/6.9.2016).
14.. Τα αριθμ.πρωτ.1398/7-3-2017 και 1639/16-3-2017 έγγραφα του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, της Δ/νσης
Δ/θμιας Εκπ/σης, με τα οποία μας διαβιβάστηκε το αίτημα της μεταφοράς μαθητών, για τη διεξαγωγή του
υποχρεωτικού μαθήματος της κολύμβησης.
15.Τα αριθμ.πρωτ.274/10-3-2017 και αριθμ.πρωτ.309/27-03-2017 έγγραφα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης, της Δ/σης Ανάπτυξης, με τα οποία μας διαβιβάστηκαν οι πίνακες των
κοστολογημένων δρομολογίων με λεωφορεία, για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών από
Σχολικές Μονάδες του Νομού μας, στο Κολυμβητήριο Πρέβεζας και αντίστροφα.
16.Την αρ. 9/401/27-03-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν, η προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευση, καθώς και οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης.
17. Την αρ. πρωτ. 8039/239/1-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
271 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Ανακοινώνει
Ότι θα προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο, ακέραιο, ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.672,66 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης
50 %, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο στ της παρ. 2 του κεφ. Γ του άρθρου 2 της αρ. 24001/2013
Κ.Υ.Α
Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω τον οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (άρθρ. 8 της με αριθμ
24001/2013 Κ.Υ.Α.).
Το έργο αφορά τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας, από τη σχολική μονάδα που φοιτούν, στο Κολυμβητήριο Πρέβεζας και αντίστροφα, όπως φαίνεται στα συνημμένα τμήματα - δρομολόγια του παραρτήματος Α της παρούσας.
Η διάρκεια του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-08-2017, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
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Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε. Πρέβεζας (Ταχ. Δ/νση: Σπηλιάδου 8 – Τ.Κ. 48 100 Πρέβεζα) και η ημερομηνία διεξαγωγής του, καθώς και λήξης υποβολής των αιτήσε-
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και ώρα 10:00 π.μ.

ων συμμετοχής είναι η 11 - 04 - 2017, ημέρα Μ. Τρίτη

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν, μέχρι την
ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, τον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για ένα δρομολόγιο. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός ή και για όλα τα δρομολόγια. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις
χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν, χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφαλής και
έγκαιρη μεταφορά των μαθητών.
Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των δρομολογίων,
σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ.
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον
αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική
προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν
λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί, με βάση τον προβλεπόμενο προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου.

Δικαίωμα 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.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016):
1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για
έναν ή περισσότερους 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),
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 Ενωσης (EE 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 (EE 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 (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2803/2000 (Α' 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

17PROC006031624
2017-04-06
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
(EE 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 (EE 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 (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
2.

Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.

3.

Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

4.

Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.

5.

Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.

6.

Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή
την ανάθεση.

7.

Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.

8.

Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

9.

Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
11. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
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Οι Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Διοικ/κού - Οικον/κού της Π.Ε. Πρέβεζας μέχρι την ορισθείσα
ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής
δεκτές γίνονται προσφορές εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου της προσφοράς, πέραν των στοιχείων του προσφέροντος θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ:
Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού
Ταχ. Διεύθυνση: Σπηλιάδου 8, Τ. Κ. 48 100

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
«Για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της υποχρεωτικής διεξαγωγής του
αντικειμένου της κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας»
Αριθμός Πρωτ. Πρόσκλησης: 30237/1230/6-4-2017
Ημερομηνία Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης : 11 -04-2017

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να καταθέσουν εντός του κυρίως φακέλου, δύο επιμέρους υποφακέλους:

Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ υποφακέλου «Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
Ο Φάκελος με την ένδειξη «Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα περιέχει
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση, στην οποία θα αναγράφονται τα δρομολόγια για τα οποία υποβάλλει προσφορά.
2.Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στη διαδικασία με αντιπρόσωπό τους (τα νομικά πρόσωπα θα εξουσιοδοτούν δια των αρμοδίων οργάνων τους αντιπροσώπους τους).
3.Τα νομιμοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις, καταστατικά κτλ.
4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν εμπίπτει σε κάποιον
από τους Λόγους Αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού
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συμβιβασμού ή αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που
προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου.
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6.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
7.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση
αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκομίσουν ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόμιμο της λειτουργίας τους.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
I. Ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που
θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δρομολογίων.
II. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται
τα εξής:
α) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν
γνώση.
β) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους.
γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός των θέσεων των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ)
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δρομολογίων για τα οποία υποβάλλει προσφορά,
σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου.
δ) Ότι όλα τα οχήματα θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
για την ασφαλή εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών, όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει οδηγούς, τον συνολικό αριθμό τους, καθώς και ότι αυτοί διαθέτουν
την απαιτούμενη φυσική κατάσταση και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με το επάγγελμά
τους. Επίσης θα δηλώνουν την υποχρέωσή τους να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου για
τους οδηγούς αυτούς κατόπιν ειδοποίησης από την Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
ΙΙΙ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων πρόσφατων φύλλων
τεχνικού ελέγχου κρατικού Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα πρόσφατων φύλλων ελέγχου ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο., τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες
και φορείς του Δημοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.4250/2014.
IV. Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα που φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.4250/2014.
V. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου άδειας ή αδειών οδήγησης (και των οδηγών).
VI. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.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.
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VII. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ της πρωτότυπης ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και
των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα
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όπου απαιτείται.

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από
την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014).

III.Περιεχόμενο υποφακέλου οικονομικής προσφοράς
Η οικονομική προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας.
Η τιμή μονάδος που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες θα είναι η τιμή που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν, από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα και η οποία είναι μικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το παράρτημα
της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄/14-6-2013) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις
Περιφέρειες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν
το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
ΙΙ. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της
παρούσας διαδικασίας ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
ΙΙΙ. Διαδικασία Αποσφράγισης: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή
οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Καταρχήν αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο ενιαίος φάκελος της
προσφοράς. Στη συνέχεια, αρχικά αποσφραγίζεται, μονογράφεται και εξετάζεται το περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς. Στη συνέχεια για τις προσφορές που αξιολογήθηκαν
και κρίθηκαν κατάλληλες και πλήρεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία, αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονομικών προσφορών και ξεκινάει η διαδικασία διαπραγμάτευσης με βάση τις
αρχικές τιμές που δηλώθηκαν από τους υποψηφίους.
Μετά το πέρας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί, συντάσσοντας
σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή
να αποφασίσει βάσει του ανωτέρω πρακτικού.

VI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Kατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
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ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πρά-
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ξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

VII. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης 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 στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Εφόσον τα προς παράδοση είδη είναι διαιρετά και η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, είναι δυνατή η
σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους
της ποσότητας των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ.8 του Ν.4412/2016.


Οι ανωτέρω εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας).
δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
ε) Το ποσό που καλύπτει.
στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του μεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται.
ζ)

Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού (για εγγύηση συμμετοχής) ή τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης).

η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως.
θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοι)

ποίηση.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος

χαρτοσήμου.
ια) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης όπως:
i. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης του έργου.
ii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.


Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
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Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
17PROC006031624
2017-04-06



Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) 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.


Πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο, για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016.

VIII. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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.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

Πα-

ραρτήματος με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται η σύμβαση
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 δρομολογίου λόγω τροποποίησης το νέο συμβατικό κόστος για κάθε
δρομολόγιο της ομάδας που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:

Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά
(Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)χ [(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 διακήρυξης
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 διακήρυξης.
2.Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
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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
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φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.
Ε. Πρέβεζας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.

Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως από τις
Δ/νσεις Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας Εκπ/σης.

2.

Βεβαίωση του Δ/ντή της οικείας σχολικής μονάδας ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.

3.

Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.

4.

Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.

5.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.
Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις, καθώς
και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο:
•

Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή
του σχολείου.

•

Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή 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.
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.

IX. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί – επιφυλάσσεται της άσκησης δικαιώματος προαιρέσεως με μονομερή απόφασή της 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. Το ως άνω ποσό αναλογεί σε ποσοστό 20% επί της συμβατικής αξίας.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, το αντικείμενο της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι
την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο
των τριών μηνών. Το ως άνω ποσό αναλογεί σε ποσοστό 30% επί της συμβατικής αξίας.
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X. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Τα δρομολόγια θα εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα του μαθήματος όπως αυτό έχει αποτυπω-
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θεί στα με αριθμ.1398/7-3-2017 και 1639/16-3-2017 έγγραφα του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Δ/μιας Εκπαίδευσης

τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και μέχρι την προβλεπόμενη στην παρούσα ημερο-

μηνία.

Kατά τη μεταφορά:
1.

Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.
Το μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει τους μαθητές στα προκαθορισμένα σημεία - στάσεις. Έως την
επιβίβαση των μαθητών στο όχημα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική μέριμνα ή οι νόμιμοι επίτροποι αυτών. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί.

2.

Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός.

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 αυτοκινήτου, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».

5.

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν
οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα 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) καταργήθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ ΑΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα
«Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν μαθητάς και νήπια
»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ό,τι 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 θα είναι συνεργάσιμοι, θα συμπεριφέρνονται με ευγένεια στους
μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολείων ή των αναπληρωτών τους και των
εκπαιδευτικών, 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 λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που
προκύπτουν από την ηλικία των μαθητών 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 στη Δ/νση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις
σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς.

8.

Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει να
εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις.

9.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους μεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο, για το οποίο
έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δ/ντή της σχολικής μονάδας και την Αναθέτουσα Αρχή, όπως επίσης και
τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο μεταφορέας απεργεί.
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10. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόμενο
τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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11. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, δρομολογίων από
τον ανάδοχο φορέα σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μαθητές καθώς και
απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές.
12. Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των μαθητών που θα μεταφέρουν.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι μαθητές.
13. Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται, κύριο ή εφεδρικό, από τον ανάδοχο φορέα για το έργο
της μεταφοράς πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και
υλικές ζημιές, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και
για υλικές ζημίες.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
14. Τα λειτουργικά έξοδα των μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των μαθητών επιβαρύνουν τον ανάδοχο φορέα (προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κ.λ.π.).

XI. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η μη τήρηση των προϋποθέσεων και των όρων της παρούσας πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής,
επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας και μονομερούς λύσης της συμβάσεως καθώς και αποκλεισμού από μελλοντικούς διαγωνισμούς.
Ο ανάδοχος φορέας 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.
Επίσης σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης ή της διακήρυξης, ο ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματά της για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση.

XII. 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 μειοδότης 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, 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. Ο μειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και 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.).
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Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μεταγράφονται
μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.
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Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους,
θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους
γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί.

4. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση
του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την
ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
5. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο συμβόλαιο όρος ότι ο
νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της μεταφοράς, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη
σύμβαση.

6. Για την παρακολούθηση τήρηση των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι.

7. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και οι λοιπές
σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια της παρούσας διαπραγμάτευσης.
XIII. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα πρόσκληση:
Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε. Πρέβεζας (www.preveza.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών
της Δ/νσης Διοικ/κού – Οικον/κού της Π. Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8 – Τ.Κ.48100 Πρέβεζα, 2ος όροφος), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στο τηλέφωνο 26823 60299 – αρμόδιος υπάλληλος: Φωτεινή Χριστοδούλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακας δρομολογίων - προϋπολογισμός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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6

Δημοτικό Σχολείο Καναλίου Κολυμβητήριο Πρέβεζας

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Δημοτικό Σχολείο Ν.Σινώπης
- Μύτικα –
Κολυμβητήριο Πρέβεζας

Φ.Π.Α

5

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

8ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας - Κολυμβητήριο Πρέβεζας

ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

4

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

8ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας - Κολυμβητήριο Πρέβεζας

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

3

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΕΜΦΟΡΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Δημοτικό Σχολείο Λούρου Κολυμβητήριο Πρέβεζας

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

2

1ο Δημοτικό
Σχολείο
Πρέβεζας
1ο Δημοτικό
Σχολείο
Πρέβεζας
8/Θ Δημοτικό
Σχολείο
Λούρου
8ο Δημοτικό
Σχολείο
Πρέβεζας
8ο Δημοτικό
Σχολείο
Πρέβεζας
Δημοτικά
Σχολεία Σινώπης &
Μύτικα
Δημοτικό
Σχολείο
Καναλίου

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

1

1o Δημοτικο Σχολείο
Πρέβεζας –
Κολυμβητήριο Πρέβεζας
1o Δημοτικο Σχολείο
Πρέβεζας –
Κολυμβητήριο Πρέβεζας

ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Μικρό
Λεωφορείο

9:1010:30

16

1,4

2

2,8

35,89

9

323,01

77,52

400,53

Μικρό
Λεωφορείο

10:1511:30

17

1,4

2

2,8

35,89

9

323,01

77,52

400,53

Μεγάλο
Λεωφορείο

10:0011:30

28

25

2

50

180,00

9

1620

388,80

2008,80

Μικρό
Λεωφορείο

9:1010:30

14

3,7

2

7,4

35,89

9

323,01

77,52

400,53

Μικρό
Λεωφορείο

10:1511:30

14

3,7

2

7,4

35,89

9

323,01

77,52

400,53

Μικρό
Λεωφορείο

9:0010:30

19

21,3

2

42,6

100,00

9

900

216,00

1116,00

Μικρό
Λεωφορείο

10:0011:30

12

16,3

2

32,6

94,52

9

850,68

204,16

1054,84

120

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

5.781,77

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

5.781,77

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%

2.890.89

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%)

8.672.66
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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2017-04-06
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρέβεζα,
Αρ. πρωτ.:

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΗΣ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017.
Στην Πρέβεζα σήμερα……………………… στο κατάστημα της Π. Ε. Πρέβεζας, Ταχ. Διεύθυνση
Σπηλιάδου 8, αφενός η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτο Ιωάννου, που θα καλείται εφεξής
«αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου ……………………………………………………………………….
που θα καλείται εφεξής «ανάδοχος» και εδρεύει στη…………………. με Α.Φ.Μ. …………………
και Δ.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………...
Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ.
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2015-2016 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 8.672,66 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών
Μεταφορών Επιβατών).
2. Την προσφορά του αναδόχου.
3. Την αρ. ……………….…….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης
…………………………………………………..
4. Το με αρ. πρωτ. …………….. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο ανακοινώθηκε
η κατακύρωση ή ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης.
5. Την αρ. …………….. εγγυητική επιστολή του ………..., η οποία κατατέθηκε από τον πάροχο για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ποσού …………€.
6. Την αρ. πρωτ.8039/1-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε
με α/α 271 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας μας..
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά, από τον ανάδοχο, των μαθητών Α΄/θμιας, από
τον τόπο κατοικίας τους μέχρι το Κολυμβητήριο που φοιτούν και αντίστροφα, εκτελώντας το/τα
δρομολόγιο/α που αναφέρονται στο παράρτημα Α της με αρ. πρωτ.
Πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της προαναφερόμενης διακήρυξης, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
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ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ
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1. Το τίμημα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η σύμβαση εκπληρωθεί εξολοκλήρου και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των
000.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. ή 000.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α
Δρομολογίου
Πρόσκλησης

Περιγραφή
Δρομολογίου

Αριθμός
Δρομολογίων
στη Διάρκεια
Σύμβασης

Ημερήσια
Αποζημίωση
ανά Δρομολόγιο
(χωρίς φπα)

Συνολικό
Ποσό

Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό σύνολο

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της έως την 31-08-2017 με δικαίωμα τρίμηνης
παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί – επιφυλάσσεται της άσκησης δικαιώματος προαιρέσεως
με μονομερή απόφασή της μέχρι του ποσού των 000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 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. Το ως άνω ποσό αναλογεί σε ποσοστό 20% επί της συμβατικής
αξίας.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, το αντικείμενο της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού
αντικειμένου μέχρι του ποσού των 000.000,00 € πλέον ΦΠΑ, μέχρι την ολοκλήρωση του
επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών
μηνών. Το ως άνω ποσό αναλογεί σε ποσοστό 30% επί της συμβατικής αξίας.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόμενη σε ποσοστό 5% επί του ποσού
της παράτασης αυτής προ Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από την
Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
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 Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
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Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως
από τις Δ/νσεις Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας Εκπ/σης.
2. Βεβαίωση του Δ/ντή της οικείας σχολικής μονάδας ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.
3. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.
4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.
5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.

17PROC006031624 2017-04-06

Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
•
•
•
•
•

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο:
Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.
Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του
διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή 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.

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.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η μη τήρηση των προϋποθέσεων και των όρων των σχετικών άρθρων της διακήρυξης της
Αναθέτουσας Αρχής, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την
κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας και μονομερούς λύσης της συμβάσεως καθώς και αποκλεισμού από μελλοντικούς διαγωνισμούς.
Ο ανάδοχος φορέας με την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της σχετικής διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής, οι όροι της οποίας συμπληρωματικά διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύμβαση.
Ο ανάδοχος φορέας 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.
Επίσης σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης ή της διακήρυξης, ο ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματά της για
κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση.
ΑΡΘΡΟ 7: 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 μειοδότης
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, 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
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αναγκαίο συγχρονισμό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών
στον τελικό προορισμό τους.
3. Ο μειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου
κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και 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.).
Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.
Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια
του έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή
του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί.
Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή
εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος,
αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
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4. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο συμβόλαιο
όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της μεταφοράς, σύμφωνα με
όσα καθορίζονται στη σύμβαση.
5. Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν συμπληρωματικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση.
6. Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των
όρων της σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από
τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Πρέβεζας.
Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από υπαλλήλους
της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία αντίτυπα εκ των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο έμειναν στο
αρχείο της Υπηρεσίας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Μέγιστο
Ημερήσιο
Κόστος
σύμφωνα με
τν πρόσκληση (χωρίς
φ.π.α.)

Ποσοστό
Έκπτωσης
επί τοις εκατό
σε ακέραιες
μονάδες
(ολογράφως)

: …………………...……..….………………...……………….……

Συνολικό
Ημερήσιο
Κόστος
βάσει της
Προσφοράς
(χωρίς φ.π.α.)

Αριθμός Δρομολογίων
στη διάρκεια της
Σύμβασης (ημέρες)

Αριθμοί
Κυκλοφορίας
Οχημάτων
της προσφοράς

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
…………………...……………….……..…...…...………….……

Ποσοστό Έκπτωσης
επί τοις εκατό
(αριθμητικά)

Περιγραφή Δρομολογίου

Είδος
Μεταφορικού
Μέσου

Α/Α Δρομολογίου
του Παραρτήμτος Α'
της Πρόσκλησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
:
…………….……….………………….....……………..…………………………….
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :
…………………………………...………………..…….....………….………………
Α. Φ. Μ. - ΔΟΥ
:
…………………………...………………………..………..………………………….

Συνολικό
Κόστος
Δρομολογίου
βάσει της
Προσφοράς
(χωρίς
φ.π.α.)

Συνολικό
Κόστος
Δρομολογίου
βάσει της
Προσφοράς
(με φ.π.α.)

Πρέβεζα, ….... - 04 - 2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Ονομασία Τράπεζας ………………………………
Κατάστημα …………………………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )
Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ…………………………………….
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……......................
ΕΥΡΩ ……………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) ……………..
…………………………………………………………………………………………….
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας
…………………………………………………………………..
Δ/νση
……………………………………………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)……………………., κ.λ.π. ατομικά για κάθε
ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ) για την καλή εκτέλεση από αυτόν / αυτήν των όρων της σύμβασης,
που θα υπογράψει μαζί σας για το έργο ………………………………………… (αρ. πρωτ.
……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και
το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής προ Φ.Π.Α..
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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