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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ»
13/09/2022 και ώρα 10.00 π.μ.
Στο γρ2 αίθουσα συσκέψεων 2ος όροφος του κτιρίου της
ΠΕ Καστοριάς
«ΑΝΑΘΕΣΗ 5 ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ –
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.372,25€ χωρίς ΦΠΑ»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 32, ΤΟΥ Ν.4412/16, (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
και ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡ. 60, ΤΟΥ Ν. 4281/21

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
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Έχοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:
1. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010)»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (563/Β΄/11-02-2022).
3. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Το ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
5. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. Το 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,
7. Την 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»,
8. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
9. Το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
10. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
11. Το 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”,
12. Το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)2
13. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
16. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
17. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
18. Την υπ’ αριθμ. 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
19. Το Ν.4957/22, άρθρο 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς μαθητών και
τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.
20. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται δημοτική συγκοινωνία στο νομό Καστοριάς, συνεπώς
υπάρχει αντικειμενική αδυναμία μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με δημοτική συγκοινωνία (Περίπτωση Α. του άρθρου 2 της
ΚΥΑ 50025/26-9-2018).
21. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται δυνατότητα μεταφοράς μαθητών με ίδια μέσα της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των Δήμων του νομού Καστοριάς, συνεπώς
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υπάρχει αντικειμενική αδυναμία μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ιδία μέσα των Δήμων και Περιφέρειας (Περίπτωση Β. του
άρθρου 2 της ΚΥΑ 50025/26-9-2018).
22. Την ιστοσελίδα https://kmd.ggde.gr/
για τις χιλιομετρικές αποστάσεις των
δρομολογίων.
23. Τον πίνακα των απαιτούμενων δρομολογίων για την μεταφορά των μαθητών για το
σχολικό έτος 2022-2023 που κατάρτισε η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.
24. Την αριθμ.1226/22 απόφαση της Οικ.Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων:
A)Τα 55 νέα δρομολόγια, όπως προέκυψαν από εισηγήσεις των Δ/ντων των Σχολικών
Μονάδων, Β)η προσφυγή στη διαδικασία της ανάθεσης αυτών με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση και Γ)η συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας –Αξιολόγησης-Διαπραγμάτευσης
25. Την αριθμ. 1226/22 (ΑΔΑ:9Ρ3Μ7ΛΨ-Φ9Δ) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού
250.620,44€, σε βάρος του ΚΑΕ 0821.
26. Το από 7/9/2022 πρακτικό διαπραγμάτευσης η οποία είχε συγκροτηθεί με την 1226/23-82022 (ΑΔΑ: 9Ρ3Μ7ΛΨ-Φ9Δ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής της ΠΕ Καστοριάς.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και σε
εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4281/2021, για την ανάθεση της σύμβασης:

« Ανάθεση 5 άγονων δρομολογίων, προϋπολογισμού 17.372,25€ χωρίς ΦΠΑ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Είδος διαδικασίας
Η διαδικασία θα διεξαχθεί με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το
άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία γίνεται επειδή:
α) Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη στα πλαίσια έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
β) Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, λόγω της επείγουσας ανάγκης.
γ) Το γεγονός ότι προέκυψαν νέα δρομολόγια την παρούσα χρονική στιγμή, δεν θα μπορούσε
να προβλεφθεί (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 29/12.3.2020 έγγραφου του Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
δ) Η σύμβαση συνάπτεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο διασφάλισης μεταφοράς μαθητών
όλων των βαθμίδων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς και σε εφαρμογή του άρθρου 391 του
Ν.4957/2022.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Καστοριάς, (για όλες τις μέρες
λειτουργίας των σχολείων) , από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές τους μονάδες και
αντίστροφα.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60130000 (Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).
Το ημερήσιο προϋπολογισθέν κόστος της διαπραγμάτευσης είναι 99,27€ και το ετήσιο
17.372,25€, χωρίς ΦΠΑ και 19.630,64€ με ΦΠΑ.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 31 Αυγούστου 2023 με δυνατότητα παράτασης 5
μηνών.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας .
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, ήτοι βάσει χαμηλότερης τιμής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
Σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.



Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (1226/22), σε έντυπη μορφή και σε έναν
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, με τα παρακάτω στοιχεία:
Ταχυδρομική διεύθυνση υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών που προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης


(με αναφορά στο Αντικείμενο και στον Αρ. Πρωτ. της παρούσας Πρόσκλησης)

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους (ένας ενιαίος φάκελος) τα
ακόλουθα:
(Α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας.
(Β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας.
 Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η:
13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.


Η διαδικασία θα διενεργηθεί:

Στο αμφιθέατρο του κτιρίου της ΠΕ Καστοριάς
Η κάθε προσφορά πρέπει να πληροί το κριτήριο της ασφαλούς και έγκαιρης μετακίνησης των
μαθητών σε συνδυασμό με τα ήδη κατακυρωμένα δρομολόγια σε κάθε όχημα αναδόχου,
σύμφωνα με την 1226/23-8-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 9Ρ3Μ7ΛΨ-Φ9Δ.
Σύμφωνα με την διακήρυξη 2/2020 για την μεταφορά μαθητών στην ΠΕ Καστοριάς για τα
σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 γίνονται δεκτές προσφορές και από ιδιοκτήτες ταξί
οποιασδήποτε άλλης έδρας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μεταφορά των μαθητών στο
σύνολό της.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης προβαίνει
σε μία συνεδρίαση, στην αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών φορέων και δη στην
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», και
αμέσως μετά στην αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των προσφορών και την διενέργεια της
διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή συντάσσει ένα Πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα
την αποδοχή ή απόρριψή της προσφοράς.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2022
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 55 νέα δρομολόγια , 2022-2023
Σελ. 5/15

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL)
της διαδικτυακής πύλης της
Αναθέτουσας Αρχής: https://www.pdm.gov.gr/ και https://kastoria.pdm.gov.gr στη
διαδρομή: Ενημέρωση πολιτών → Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.
 Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης (1226/22)
 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από της αρμόδιες Υπηρεσίες .
Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα Β)
καθώς και

Υπόδειγμα

Οικονομικής Προσφοράς

(Παράρτημα Γ), τα οποία μπορούν να

χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς κατά τη σύνταξη της προσφοράς της για τη συμμετοχή
της στην παρούσα διαδικασία.
Η Αντιπεριφερειάρχης

Κοζατσάνη Δέσποινα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2022
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 55 νέα δρομολόγια , 2022-2023
Σελ. 6/15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
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Ειδικό Επ.
Γυμν. – Λύκ.
Καστοριάς

2

Μέγιστο Κόστος
Προϋπολογισμού με την τυχόν
δαπανη του συνοδος

8:10

13:30

ΌΧΙ

18,75
€

2

ΤΑΧΙ

11,6

11,6

ΜΕ

175

8:10

13:15

ΌΧΙ

26,61
€

Συνοδός

Ωρα αναχώρησης

175

Σύνολο

ΜΕ

Εκτός πόλεως Μεγάλη
κλίση

3,4

Εκτός πόλεως Μικρή κλίση
3,4

Εντός πόλεως Μεγάλη
κλίση

ΤΑΧΙ

Εντός πόλεως Μικρή κλίση

2

Σύνολο

Λύκειο

Γύμν.

2

Ωρα αφιξης

Καστοριά
(Παρνασού 4)

Δημοτικό

Νηπ.

Τόπος προορισμού
ΔΣ Οινόης

Προβλεπόμενες ημέρες
μεταφοράς

Αγία Κυριακή

Εμφορτα Χιλιόμετρα
Δρομολόγιο μονό ή με
επιστροφή

22

Στάσεις

Α/Α

Τόπος παραλαβής

ΑΡΙΘΜΟΣ

Προσφορότερο μεταφορικό
μέσο (Λεωφορείο – Μικρό
Λεωφορείο-Δ.Χ. Επιβατικό)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Νέα δρομολόγια χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς ,για την μεταφορά μαθητών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπ/σης για
το έτος 2022-2023 .

32

Χιλιόδενδρο

46

Ιεροπηγή

Νηπ Οινόης

2

2

ΤΑΧΙ

10,8

10,8

ΜΕ

175

8:15

16:00

ΌΧΙ

25,84
€

47

Τσάκονη

Νηπ
Πενταβρύσου

3

3

ΤΑΧΙ

3

3

ΜΕ

175

8:15

13:00

ΌΧΙ

18,36
€

49

Λαχανόκηποι

1ο ΔΣ Άργους
Ορεστικού

2

ΤΑΧΙ

4,1

4,1

Ε

175

13:15

ΌΧΙ

9,71
€

2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

ΤΗΣ(1):

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
i)
Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας πρόσκληση, της
οποίας έλαβα γνώση και
ii)

Συμμετέχω στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΠΕ Καστοριάς

iii)
Έχω άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε
δρομολόγιο.
iv)
Είμαι κάτοχος άδειας οδήγησης ( και λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα
χρησιμοποιηθούν), οι οποίες θα είναι σε ισχύ
v)
Έχω ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για το/τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν
για κάθε δρομολόγιο.
vi)
Έχω δελτία τεχνικού ελέγχου από ιδιωτικό ΚΤΕΟ για το/τα οχήματα που βρίσκονται
σε ισχύ.
vii)
Φωτοαντίγραφο Ειδικής άδειας οδήγησης για τον/ της οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών
(ΤΑΞΙ),
viii)
άδεια οδικού μεταφορέα (λεωφορεία) εφόσον αυτή απαιτείται,
ειδική άδεια
μεταφορέα για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τη μεταφορά των
μαθητών και εφόσον ο μεταφορέας είναι Νομικό Πρόσωπο (Κοινοπραξία, Συνεταιρισμός, Α.Ε.)
οφείλει να καταθέσει την «ειδική άδεια μεταφορέα» του Νομικού Προσώπου, οι οποίες θα είναι
σε ισχύ.
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ix)
Λαμβάνω 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 της
προδιαγραφές νόμιμης κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελληνική Επικράτεια για όλη την περίοδο
της σύμβασης.
x)
[ΕΧΕΙ / ΔΕΝ ΕΧΕΙ] επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

xi)

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ/ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ] τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

xii)
Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου, λόγοι αποκλεισμού ως ο νόμος ορίζει και η
διακήρυξη 2/2020 αναφέρει.
xii) Σε περίπτωση που αναδειχτώ μειοδότης και έχω δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσω
οδηγό/ούς, θα προσκομίσω το απόσπασμα ποινικού μητρώου για της οδηγούς των
λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) καθώς και της συνοδούς.
xiii)

Ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που
θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου, ο αριθμός των
θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου και τα ονόματα των
οδηγών εφόσον χρησιμοποιηθούν,

Α1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚ.ΦΟΡΕΑ
/ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟ
-ΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΧΗΜΑ
(ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
)

ΟΧΗΜΑ
(ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΒΑΣΕΙ
ΑΔΕΙΑΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΔΙΟKΤΗΤΗ (ΤΗΣ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΔΕΙΑΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ

xiv) Καταθέτω προσφορά στα πλαίσια της αριθμ………….πρόσκλησης για διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση της ΠΕ Καστοριάς-Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας, για εκείνα τα
δρομολόγια/ο και το/τα μεταφορικά μέσα που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα με τίτλο
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α
δρομολογίου
(1)

Περιγραφή δρομολογίου (2)

Είδος
οχήματος
(3)

Πινακίδα
Κυκλοφορίας
(5)

Αριθμός άδειας
κυκλοφορίας
(6)

Αριθμός θέσεων
(7)
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Καθεστώς υπό το οποίο είναι διαθέσιμο
(8)**
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xiv)ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:
Επειδή συμμετέχω με προσφορά σε αριθμό δρομολογίων άνω του ενός (συγκεκριμένα __ τμήματα),σας
υποβάλλω ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
με τους εκτιμώμενους χρόνους εκτέλεσης
δρομολογίων προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ασφαλής μετ αφορά μαθητών.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
1Ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗΣ
(ΤΜΗΜΑ ____)
2Ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗΣ
(ΤΜΗΜΑ ____)

ΕΝΑΡΞΗ

ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ

ΩΡΑ ……. ΠΜ/ΜΜ

ΩΡΑ ……. ΠΜ/ΜΜ

ΩΡΑ ……. ΠΜ/ΜΜ

ΩΡΑ ……. ΠΜ/ΜΜ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 2Ο
ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ( ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ)
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
1Ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗΣ
(ΤΜΗΜΑ ____)
2Ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗΣ
(ΤΜΗΜΑ ____)

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΣΧ.
ΜΟΝΑΔΑ
ΩΡΑ ……. ΠΜ/ΜΜ

ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ
ΩΡΑ ……. ΠΜ/ΜΜ

ΩΡΑ ……. ΠΜ/ΜΜ

ΩΡΑ ……. ΠΜ/ΜΜ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 2Ο
ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Με το παραπάνω πρόγραμμα δηλώνεται ρητά
ότι διασφαλίζεται η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά μαθητών.
(4)
Ημερομηνία: ……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε
να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Α/Α)
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ
ΟΡΘΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ
Α.Α)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(ΑΝΑΓΡΑΦΗ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(ΑΝΑΓΡΑΦΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(ΕΥΡΩ)

….

….

….

….

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΦΜ
Δ ΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
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