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(CPV): 60130000-8-Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχοντας υπόψιν:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,


του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,


του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,


της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,


του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,



του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,


του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,


του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,


του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση],



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,


του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”, [συμπληρώνεται κατά περίπτωση],


του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,


του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,


του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,


της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,


των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,


Της υπ’ αριθμ. 50025/19.9.2018 (Β’ 4217/26.9.2018) ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων

σχολείων από τις Περιφέρειες», εφεξής «ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών»,
- Την υπ’ αριθμ. 336/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί
«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2028/218847/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω4Α6ΟΡ10-ΩΟΡ) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 336/2019
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
- Την υπ’ αριθμ. 64/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης
του ετήσιου (2020) προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και συγκεκριμένα
στη μεταφορά μαθητών,
- Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε.Φωκίδας, οικονομικού έτους 2020,
- Το αριθ. 405/404/20-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης με τους κοστολογημένους πίνακες
των μαθητικών δρομολογίων για την ανάθεση του έργου: “Μεταφοράς Μαθητών στην Περιφερειακή
Ενότητα Φωκίδας”,
- Την υπ’ αριθμ. 2642/27-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΥΤ7ΛΗ-Ι97, ΑΔΑΜ: 20REQ006769990) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης,
- Την αριθμ. 645/19/2-6-2020 (ΑΔΑ: Ψ04Υ7ΛΗ-ΡΤΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού και οι όροι της
Διακήρυξης,
- Την απόφαση 856/26/14-7-2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα με την
οποία εγκρίθηκε
Αγορών

η εγγραφή δεκατεσσάρων (14)

οικονομικών φορέων στο Δυναμικό Σύστημα

(ΔΣΑ ) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 20222023» καθώς οι αιτήσεις συμμετοχής κρίθηκαν πλήρεις,
- Την απόφαση 895/27/21-7-2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα με την
οποία εγκρίθηκε η εγγραφή ενός (1) οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ ) για
την

«ΑΝΑΘΕΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»
καθώς η αίτηση συμμετοχής κρίθηκε πλήρης
-Την υπ’αριθμ.993/29/4-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι

καταργήσεις δρομολογίων και η προκήρυξη νέων δρομολογίων στα πλαίσια του ανοικτού διεθνή
διαγωνισμού με ΔΣΑ για την μεταφορά μαθητών στο Νομό Φωκίδας.
- Το γεγονός ότι η δαπάνη αφορά τη μεταφορά μαθητών για τα τρία επόμενα σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 και 2022-2023 και περιλαμβάνει το κόστος των δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας σε δημόσια σχολεία, για όλες τις κατηγορίες της

ΚΥΑ

50025/2018 ΦΕΚ 4217/Β/26-9-2018, ήτοι Α) Δημόσια Συγκοινωνία - Ειδικά Μαθητικά Δελτία, Β) Ίδια
Μέσα, Γ) Δημόσια Σύμβαση και Δ) Επιδόματα.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης,
έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φωκίδας, όπως καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση των νέων δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023, όπως αυτά επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι στην παρούσα
πρόσκληση .

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 96049 εντός δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 17/8/2020, όπως ακριβώς ορίζεται

στους όρους της αριθμ.

103716/1702/4-6-2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006833901).
Η υποβολή των προσφορών διέπεται από τον Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 33, 36 και 37 και την
Υπουργική Απόφαση υπ΄αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική ανακοίνωσή της.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Οι Συμβάσεις που θα ανατεθούν και οι όροι εκτέλεσης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που
αφορά την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών και για το οποίο δεν γίνεται αναφορά στην
παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, διέπονται από τους όρους της αριθμ. 103716/1702/46-2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006833901)για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Φωκίδας, ήτοι υποβολή, αξιολόγηση των προσφορών, κριτήρια
ανάθεσης της σύμβασης, πρόσκληση αναδόχου για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης και
υπογραφή σύμβασης, γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης των συμβάσεων, οι οποίοι αποτυπώνονται
πλήρως στο τεύχος της Διακήρυξης, όπως αυτό θα έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ.

1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης
Η Περιφερειακή Ενότητας Φωκίδας Περιφέρειας Στ. Ελλάδος προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση
υπηρεσιών μεταφορά μαθητών χωρικής της αρμοδιότητας, για τρία (3) σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 και 2022-2023 μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό),
για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φωκίδας από τον τόπο
κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από
την έναρξη έως και την λήξη του σχολικού έτους. (2020-2021, 2021- 2022 και 2022-2023).
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV: 60130000- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ) και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο πίνακας με τα δρομολόγια για τα οποία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν
προσφορά παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Η σύμβαση υλοποιείται από την ημερομηνία υπογραφής
της και έχει διάρκεια έως 31.08.2023 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων
δημόσιας εκπαίδευσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει χρονικά το αντικείμενο κάθε επιμέρους σύμβασης για
διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και για το σκοπό
αυτό έχει υπολογιστεί δικαίωμα προαίρεσης.
Η συνολική, ενδεικτική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο
της παρούσας 2ης πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 177.430,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%

2. Περιεχόμενο Φακέλων Προσφορών
2.1.- Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
-Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:
την

Α.)

εγγύηση

συμμετοχής,

κατά

τα

σχετικώς

προβλεπόμενα

στο

άρθρο

72

του

Ν.4412/2016,σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙI της Διακήρυξης για το ΔΣΑ.
Β.) την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της Διακήρυξης για το
ΔΣΑ.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη)(υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο
Παράρτημα V) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/ 1986 ) , όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:
1. Έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα V της
παρούσης, τις οποίες και αποδέχονται.
2. Είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) ανάλογα με το όχημα και σε περίπτωση
που απασχολούν οδηγούς, αυτοί είναι κάτοχοι της ειδικής κάρτας.
3. Έχουν άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο .
4. Έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για
κάθε δρομολόγιο.
5. Έχουν δελτία τεχνικού ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τα οχήματά τους που
βρίσκονται σε ισχύ.
6. Λαμβάνει κάθε μέριμνα προκειμένου διαθέτει τον κατάλληλο, αξιόπιστο από θέματα
οδικής ασφάλειας και συμμορφούμενο σύμφωνα με κάθε είδους προβλεπόμενη κάθε
φορά σε ισχύ διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη αναφορικά με τον τεχνικό εξοπλισμό
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και τις προδιαγραφές νόμιμης κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελληνική Επικράτεια για
όλη την περίοδο της σύμβασης.
Δ.
Υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) (σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος V) της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599 / 1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/ 1986 ) , όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να:
 αναγράφονται τα στοιχεία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) στο οποίο
συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους,
 δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση,
 δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
 δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
1. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, ήτοι :
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1),
 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
 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, σελ. 48),
 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305/τ.Α/2005).
2. ότι δεν έχει καταδικασθεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του και ότι δεν έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα
3. ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
4. ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
5. ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) ΠΡΟΣΟΧΗ: α) για τα μεν Επιμελητήρια
θα πρέπει να δηλώνεται η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο
είναι εγγεγραμμένος ο οικονομικός φορέας, β) οι αλλοδαποί θα πρέπει να δηλώνουν
την επωνυμία της συγκεκριμένης ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης στην
οποία είναι εγγεγραμμένοι και Όσοι οικονομικοί φορείς δεν έχουν υποχρέωση
εγγραφής σε Επιμελητήριο θα δηλώνουν το εξής: «Δεν απαιτείται η εγγραφή μου σε
Επιμελητήριο σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1096/21-6-2010 και ΠΟΛ 1293/8-9-1993»
6. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως
εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
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 να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης

Ε. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το ΔΧ επιβατικό (ΤΑΞΙ κ.λ.π.) δεν είναι ιδιόκτητο ή δεν
είναι ενταγμένο σε Νομικό Πρόσωπο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης
δήλωσης(ψηφιακά υπογεγραμμένη του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού
(ΤΑΞΙ κλπ) , (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V) που να δηλώνει ότι :
o
o
o

παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη
τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής,
θα προσκομίσει το σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης, όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει
τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικά μέσα), και
λαμβάνει κάθε μέριμνα προκειμένου διαθέτει τον κατάλληλο, αξιόπιστο από θέματα
οδικής ασφάλειας και συμμορφούμενο σύμφωνα με κάθε είδους προβλεπόμενη κάθε
φορά σε ισχύ διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη αναφορικά με τον τεχνικό εξοπλισμό
και τις προδιαγραφές νόμιμης κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελληνική Επικράτεια για
όλη την περίοδο της σύμβασης.

ΣΤ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τυχόν
τροποποιήσεις του, ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν,
ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για
κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων
απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. ή το Taxisnet.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Ειδικοί Όροι - Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης περιγράφοντας με ακρίβεια τον τρόπο
πλήρωσής τους.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό -0,5%- της εκτιμώμενης αξίας κάθε
επιμέρους σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και είναι απαραίτητη για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:

ΤΜΗΜΑ Η
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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ΤΜΗΜΑ 1

ΑΜΦΙΣΣΑ (ΜΟΥΣΙΚΟ) - ΧΡΙΣΣΟ-ΔΕΛΦΟΙ

ΤΜΗΜΑ 2

14.112,00

70,56

5.449,50

27,25

12.857,25

64,29

14.962,50

74,81

ΑΜΦΙΣΣΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ 3

ΑΜΦΙΣΣΑ-ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ-ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ

ΤΜΗΜΑ 4
ΧΡΙΣΣΟ-ΔΕΛΦΟΙ
ΤΜΗΜΑ 5

ΜΠΡΑΛΛΟΣ-ΓΡΑΒΙΑ

17.136,00

85,68

ΤΜΗΜΑ 6

ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ-ΠΑΡ. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ

15.928,50

79,64

ΤΜΗΜΑ 7

ΤΡΙΚΟΡΦΟ-ΓΡΗΓΟΡΙΤΙΚΑ-ΕΥΠΑΛΙΟ

22.333,50

111,67

ΤΜΗΜΑ 8

ΚΛΗΜΑ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ-ΕΥΠΑΛΙΟ

15.424,50

77,12

ΤΜΗΜΑ 9

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΛΙΔΩΡΙΚΙ

24.885,00

124,43

2.2.- Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»
Με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται
με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η τιμή της
παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VΙ της Διακήρυξης για το ΔΣΑ σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Η οικονομική προσφορά αφορά τη διάρκεια της μεταφοράς μαθητών, που ορίζεται στον πίνακα
δρομολογίων που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών,
σε -525- ημέρες για κάθε δρομολόγιο.
Απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) ο χρόνος ισχύος που ορίζεται είναι μικρότερος από αυτόν που
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προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρ. 97 παρ. 1) και δ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στη παρούσα διακήρυξη.
3. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
4. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Τα πιστοποιημένα στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδια όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας
τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» στις
21/8/2020 και ώρα 09:00 π.μ.


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία

και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Η αξιολόγηση των προσφορών και η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 5.3 της αριθμ. 103716/1702/4-6-2020 Διακήρυξης για το ΔΣΑ (ΑΔΑΜ Διακήρυξης:
20PROC006833901).



ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο, φέρουν
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
2. Το Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να είναι

σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της

προσφοράς, τόσο των οδηγών, όσο και των συνοδών μαθητών σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα,
ανά κατηγορία (οδηγοί ή συνοδοί) στην υπ’αρ.πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).
Διευκρινίζουμε ότι:
Α) Όσον αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας των οδηγών ΕΔΧ και λεωφορείων και επειδή για την
έκδοση ή ανανέωση τόσο της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ, όσο και της άδειας οδήγησης
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λεωφορείου, απαιτείται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (Απόφαση Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών Α 79574/5488/16 – ΦΕΚ τ.Β 4587/27-12-2017 και Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Α3/οικ.50984/7947 – ΦΕΚ τ. Β 3056/2-12-2013) η προσκόμιση ιατρικού
πιστοποιητικού υγείας στην αρμόδια Υπηρεσία μεταφορών, τεκμαίρεται πως ο οδηγός είναι υγιής κατά
τα οριζόμενα στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις και την εγκύκλιο 4959/24-1-2019 του Υπουργείου
Εσωτερικών και συνεπώς η ύπαρξη ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ, ή άδειας οδήγησης λεωφορείου σε
ισχύ, καλύπτει την προϋπόθεση ικανότητας για οδήγηση, η οποία αποδεικνύεται από το Ιατρικό
πιστοποιητικό υγείας που αναφέρεται στην ΚΥΑ 50025/19-9-2018 και στην εγκύκλιο 2 με Α.Π.
4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).
ΣΥΝΕΠΩΣ: όσον αφορά τους οδηγούς και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση
ιατρικού πιστοποιητικού υγείας, θα γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση της εν ισχύ ειδικής άδειας
οδήγησης ΕΔΧ για τους οδηγούς ταξί και της εν ισχύ άδειας οδήγησης για τους οδηγούς λεωφορείων
στην οποία θα αναγράφεται ο εν ισχύ αριθμός ΠΕΙ.
Β) Για τους συνοδούς θα πρέπει να υποβληθεί το Πιστοποιητικό Υγείας, του παραρτήματος Ι της Υ.Α.
Δ1α./Γ.Π..οικ.43289, (ΦΕΚ τ. Β 2179/12-6-2018), το οποίο προϋποθέτει παθολογική εκτίμηση, έλεγχο
φυματίωσης, δερματολογικό έλεγχο και ψυχιατρικό έλεγχο και ισχύει για δύο έτη (επισυνάπτεται στο
Παράρτημα ΙΙ) και την εγκύκλιο 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. 103716/1702/4-6-2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ Διακήρυξης:
20PROC006833901) για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δ/νση Διαφ. & Ηλ/κης Διακ/σης
(ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε.)

Εσωτ. διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.1.6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Πιστοποιητικό Υγείας Συνοδών της Υ.Α. Δ1α./Γ.Π.οικ.43289,(ΦΕΚ τ. Β
2179/12-6-2018)

