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e-mail : k.kavvouras@fokida.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
(χωρίς δημοσίευση προκήρυξης)
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τα άρθρα 26 παρ. 6 και 32 του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 148/2010 (ΦΕΚ47 241/Α/2010) «Οργανισμός
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ οικ. έτους 2019.
5. Την αριθ.140579/1326/27-6-17 διακήρυξη για το έργο: ΄΄ Ανοικτού διεθνή
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη
τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ για τρία σχολικά έτη 2017 – 2018,
2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 2.926.018,79 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένων συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 20% και Φ.Π.Α
24%΄΄
6. Την αριθ.157081/2175/4-7-18 διακήρυξη για το έργο: ΄΄ Ανοικτού διεθνή
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη
τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ για δύο σχολικά έτη 2018-2019 και
2019-2020, λόγω αδιάθετων τμημάτων(άγονα) και νέων αναγκών μεταφοράς
που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των νηπίων, συνολικού
προϋπολογισμού 436.119,04 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων συνολικών
δικαιωμάτων προαίρεσης 20% και Φ.Π.Α 24%΄΄
7. Τις διατάξεις του αρ. 15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α΄/31-08-2019)
«Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-2020».
8. Το υπ’ αριθμ. 1022/1013/9-9-19 έγγραφο του Τμήματος Βίου Μάθησης,
Παιδείας & Απασχόλησης

9. Την υπ’ αριθμ. 201165/3027/9-9-19 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, των νέων δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του
Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α΄/31-08-2019) «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό
έτος 2019-2020»
10. Την άμεση ανάγκη μεταφοράς των μαθητών των δημοσίων σχολείων
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας

ΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα),
ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν
έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη των εφτά (7) νέων δρομολογίων, με κριτήριο
τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,
συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 58.409,48 € ευρώ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος-ΠΕ Φωκίδας
Φορέας ΕΦ.073 ΚΑΕ 0821.
Η αξιολόγηση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
της Π. Ε. Φωκίδας στις 10-9-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Διοικητήριο της
Π.Ε. Φωκίδας, επί της οδού Γιδογιάννου 37, 2ος όροφος, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού
– Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας (Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 10-92019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.
Α) Αντικείμενο του διαγωνισμού:
Η ανάθεση για την μεταφορά μαθητών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
δημοσίευση της προκήρυξης των εφτά (7) νέων δρομολογίων όπως αποτυπώνονται στον
συνημμένο πίνακα του παραρτήματος Ι, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός ή για το
σύνολο των δρομολογίων, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να πετύχουν την έγκαιρη άφιξη
των μαθητών στη σχολικές μονάδες τους.
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:........................................
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης έξη (06) Νέων Δρομολογίων
για την «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ»

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 (ΑΜΦΙΣΣΑ, Τ.Κ.331 00)

Εντός του κυρίου φακέλου θα περιέχονται:
Α) φάκελος με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά
τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την
εκτέλεση του δρομολογίου.
2. Φωτοαντίγραφο του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από το οποίο να
προκύπτει ότι το διατιθέμενο όχημα διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.
3. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίου συμβολαίου του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την
εκτέλεση του δρομολογίου.
4. Φωτοαντίγραφο της Άδειας οδήγησης του οδηγού σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι
ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη
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
5. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης.
Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο αποτελεί
αποδεικτικό μέσο μη ύπαρξης λόφων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74
και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄147/08-08-2019), και θα προσκομιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Β) Σφραγισμένος φάκελος με την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ):
για το δρομολόγιο για το οποίο υποβάλει την προσφορά σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό
του πίνακα καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης και το ημερήσιο κόστος δρομολογίου
μετά την έκπτωση το οποίο θα είναι στην καθαρή αξία χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στο τηλέφωνο 2265350636
– κο Κωνσταντίνο Κάββουρα.
Η παρούσα Πρόσκληση θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της
Π.Στ.Ε και στην διεύθυνση www.pste.gov.gr, θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα
ανακοινώσεων του Διοικητηρίου Γιδογιάννου 37 στην Άμφισσα.
Συνημμένα:
Παράρτημα Ι: Δρομολόγια Μεταφοράς
Παράρτημα ΙΙ: ΤΕΥΔ
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Οικ. Προσφοράς
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ.ΣΠΑΝΟΣ

Α/Α

ΝΕΟ 1

ΝΕΟ 2

ΝΕΟ 3

ΝΕΟ 4

ΝΕΟ 5

ΝΕΟ 6

ΝΕΟ 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑδιασταύρωσ
η ε.ο. με
ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ
(μετεπιβίβασ
η σε άλλο
ΕΔΧ)
ΚΑΜΠΟΣΕΥΠΑΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟ
ΧΡΙΣΣΟΔΕΛΦΟΙ
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ
-ΓΡΑΒΙΑ
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ
-ΓΡΑΒΙΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΕΙΔ. Δ.Σ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΑ.Λ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Δ.Σ.
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΝΗΠ.
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΝΗΠ. Δ.Σ.
ΔΕΛΦΩΝ
ΝΗΠ.
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΝΗΠ.
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ
Δ.Σ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΡΙ
Θ
Μ
ΟΣ
ΜΑ
ΘΗ
ΤΩ
Ν

ΜΕ
ΣΟ
ΜΕ
ΤΑ
ΦΟ
ΡΑΣ

1

ΕΔΧ

ΔΙΠΛΗ

ΟΧΙ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ /
ΛΗΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ:
07.25΄/
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΠΌ ΣΗΜ.
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ:
14.30΄

3

ΕΔΧ

ΔΙΠΛΗ

ΟΧΙ

1

ΕΔΧ

ΔΙΠΛΗ

ΟΧΙ

3

ΕΔΧ

ΔΙΠΛΗ

2

ΕΔΧ

ΔΙΠΛΗ

2

ΕΔΧ

ΔΙΠΛΗ

1

ΕΔΧ

ΔΙΠΛΗ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΛΜ

ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΜΦΟΡΤΑ
ΧΛΜ

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΚΛΙΣΗ
>5%

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΚΛΙΣΗ
<5%

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΚΛΙΣΗ
>5%

21,40

0,92

0,60

7,76

12,12

36,58

175

08.10΄ - 13.15΄

24,80

4,80

0,00

9,74

10,26

40,22

175

08.15΄ - 13.00΄

83,80

0,00

0,00

0,00

83,80

102,70

175

08.15΄ - 13.15΄

13,40

0,56

0,40

3,90

8,54

35,54

175

ΟΧΙ

08.15΄ - 13.00΄

8,84

1,32

0,00

6,00

1,52

23,50

175

ΟΧΙ

08.15΄ - 16.00΄

8,84

1,32

0,00

6,00

1,52

23,50

175

08.15΄ - 13.15΄

146,60

4,84

0,00

59,05

23,66

174,34

75

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΚΛΙΣΗ
<5%

(2 ΩΡΕΣ)

(5 ΩΡΕΣ)

ΑΡΙΘΜ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑδιασταύρωση
ΕΠΑ.Λ.
ΔΙΠΛΗ
ΕΔΧ
ε.ο.με
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
01
ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ
(μετεπιβίβαση
σε άλλο ΕΔΧ)
ΚΑΜΠΟΣΔ.Σ.
ΔΙΠΛΗ
ΕΔΧ
ΕΥΠΑΛΙΟ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
03
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΝΗΠ.
ΔΙΠΛΗ
ΕΔΧ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
01
ΕΥΠΑΛΙΟ
ΧΡΙΣΣΟΝΗΠ. –Δ.Σ.
03
ΔΙΠΛΗ
ΕΔΧ
ΔΕΛΦΟΙ
ΔΕΛΦΩΝ
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΝΗΠ.
02
ΔΙΠΛΗ
ΕΔΧ
ΓΡΑΒΙΑ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΝΗΠ.
02
ΜΟΝΗ
ΕΔΧ
ΓΡΑΒΙΑ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
01
ΔΙΠΛΗ
ΕΔΧ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) €

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

07.25΄(άφιξη
στο σημείο
μετεπιβίβασης
14.30΄(αναχώρηση από το
σημείο
μετεπιβίβασης)
08.10΄
13.15΄
08.15΄
16.00΄
08.15΄
13.15΄
08.15΄
13.00΄
08.15΄
16.00΄
08.15΄
13.15΄

ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΩΣ 30/06/2020
(χωρίς Φ.Π.Α.) €

ΑΝΩΤΑΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
(χωρίς Φ.Π.Α.) €

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧ.
ΜΟΝΑΔΑ/
ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α/Α

36,58

6.401,5

40,22

7.038,5

102,70

17.972,5

35,54

6.219,5

23,50

4.112,5

23,50

4.112,5

174,34

12.552,48
(έως 31/12)

436,38

58.409,48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη
διαδικασία ανάθεσης
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [79168]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37/ ΑΜΦΙΣΣΑ/Τ.Κ.
33100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ]
- Τηλέφωνο:[2265350636 ]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ k.kavvouras@fokida.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pste.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού:
Απάντηση:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

[] Ναι [] Όχι

2. δωροδοκία

[] Ναι [] Όχι

3. απάτη

[] Ναι [] Όχι

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες

[] Ναι [] Όχι

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας

[] Ναι [] Όχι

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων

[] Ναι [] Όχι

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1)
Ο οικονομικός φορέας έχει
[] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;
2)
Ο οικονομικός φορέας είναι
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους

[] Ναι [] Όχι

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις1 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Καταλληλότητα
1) ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης;
Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που
θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του
κάθε δρομολογίου
 Άδεια κυκλοφορίας

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Αριθμός κυκλοφορίας

Αριθμός άδειας:



ΚΤΕΟ

[] Ναι [] Όχι



Ασφαλιστήρια

[] Ναι [] Όχι



Άδεια οδήγησης

[] Ναι [] Όχι
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Ημερήσιο Κόστος
δρομολογίου Βάσει
Προϋπολογισμού με την
τυχόν δαπάνη συνοδού

Προσφερόμενη
χωρητικότητα μέσων
βάσει αδειών
κυκλοφοράς

Αριθμοί κυκλοφορίας
οχημάτων

Αριθμός και Είδος
μεταφορικών μέσων της
προσφοράς

Απαιτούμενη
χωρητικότητα μέσωνΑριθμός μεταφερομένων
μαθητών

Τόπος
προορισμού

Τόπος
παραλαβής

Α/Α
Δρομολογίου -

Ποσοστό έκπτωσης

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:
(τόπος, ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ημερήσιο κόστος
δρομολογίου μετά
την έκπτωση

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Προσφορά

i

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

ii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

