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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης (87/Α΄/7-6-2010), όπως ισχύει.
Τον Ν.4555/2018 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018)
Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Την υπ’ αριθμ. 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών –
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Οικονομικών- Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
Τις διατάξεις του αρ. 15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α΄/31-08-2019) «Μεταφορά μαθητών κατά το
σχολικό έτος 2019-2020».
Τα άρθρα 26 παρ. 6, 32 και 32Α΄του Ν.4412/2016
Την αρ. 1897/2017 απόφαση πολυετούς δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους 6.947.529,00 € ειδικού φορέα 01.073 ΚΑΕ 0821 για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε Βοιωτίας, η οποία καταχωρήθηκε στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της με αριθμό καταχώρισης 1916 (ΑΔΑ: ΩΧΔΚ7ΛΗ-ΔΥΦ
ΑΔΑΜ: 17REQ006144855 ).
Το αριθ. πρωτ. 3671/17-10-2018 έγγραφο του τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Βοιωτίας.
Την υπ΄ αριθμ. 1877/29-10-2019 (πράξη 34 η ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, περί έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, των δύο (2) 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»
ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά
στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δύο (2)
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, συνολικού προϋπολογισμού 8.321,40€ άνευ Φ.Π.Α. (10.318,54€ με ΦΠΑ
24% )
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος-ΠΕ Βοιωτίας Φορέας
ΕΦ.073 ΚΑΕ 0821
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Η αξιολόγηση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕ Βοιωτίας την Τρίτη
12-11- 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Διοικητήριο της Π.Ε. Βοιωτίας, επί της οδού Φίλωνος 35-39, 3ος
όροφος, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
(Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,3ος Φίλωνος 35-39, 321 31 Λιβαδειά) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι
και την Τρίτη 12 - 11- 2019 και ώρα 9:30 π.μ.
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Ισχύουν οι όροι της υπ’
αριθμ. 103400/2174/17-5-2017 (ΑΔΑ:Ψ0Ν97ΛΗ-ΓΑ4, ΑΔΑΜ: 17PROC006199399)
διακήρυξης
“Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τρία σχολικά έτη 2017-2019, 2018-2019 και 2019-2020”,
Α) Αντικείμενο του διαγωνισμού:
Η ανάθεση δύο (2) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, συνολικής δαπάνης 10.318,54€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης, όπως αποτυπώνονται στον συνημμένο
πίνακα του παραρτήματος Ι, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:........................................
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης δύο (2) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 (ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Τ.Κ.321 31)

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 του άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την
εκτέλεση του κάθε δρομολογίου καθώς ο αριθμός των θέσεων
2. Φωτοαντίγραφο τελευταίου φύλλου ελέγχου ΚΤΕΟ,
3. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου του οχήματος,
4. Φωτοαντίγραφο άδεια οδήγησης
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5.

Φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης.

6. 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.
 Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο το τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, τα οποία αποτελούν αποδεικτικά μέσα μη
ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και πλήρωσης των κριτηρίων
επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), και θα προσκομιστούν
μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Β) Φάκελος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή
αποκλεισμού, συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV
Γ) 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 2261350 290 -270 – κα
Δέσποινα Μακρή.
Η παρούσα Πρόσκληση θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Π.Στ.Ε
και στην διεύθυνση www.pste.gov.gr, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα
ανακοινώσεων του Διοικητηρίου Φίλωνος 35-39 στην Λιβαδειά.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνημμένα:
Παράρτημα Ι: Δρομολόγια Μεταφοράς

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Παράρτημα ΙΙ: ΤΕΥΔ
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Οικ. Προσφορά
Παράρτημα IV: Τεχνικές Προδιαγραφές

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIA MELETIOU
Ημερομηνία: 2019.11.06 09:17:43 EET
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
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ΚΜ
ΣΥΝΟ
ΛΟ

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

Σχολική
Μονάδα

ΜΑΘΗΤΕ
Σ 20192020

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑ
ΣΗ στην
τακτική
γραμμή του
ΚΤΕΛ)

1ο ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

3

ΤΑΞΙ

8,4

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΡΑΧΟΒΑ

1ο ΓΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, 1ο
ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

10

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

33

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
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ΩΡΑ
Αναχώρησης Άφιξης στη
σχολική μονάδα

8.00-14.00

8.00-14.00

Αριθ.
Δρομολο
γίων
στην
Σύμβαση

Ημερήσιο
κόστος
άνευ ΦΠΑ

115

23,06

115

49,30

συνολ
κόστο
άνευ Φ

2.651,9

5.669,5
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Παράρτημα 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 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 79146
- Ταχυδρομική διεύθυνση /Φίλωνος 35-39
- Πόλη : Λιβαδειά
- Ταχ. Κωδικός: 32131
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δέσποινα Μακρή – Μαρία Γκαβογιαννάκη
- Τηλέφωνο: 2261350290 - 270
- Ηλ. ταχυδρομείο: dmakri@viotia.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.pste.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος: Διαδικασία Διαπραγμάτευσης δύο (2) νέων δρομολογίων για την «Μεταφορά μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
CPV: [60130000-8]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]

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:

[……]
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεύθυνση [……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:

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
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):

α) [……]

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

της
γ) [……]

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 [……]
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σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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 [] Ναι [] Όχι
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
ή
χρηματοδότηση
της [] Ναι [] Όχι
τρομοκρατίας·
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:
ΦΟΡΟΙ

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Βρίσκεται

[] Ναι [] Όχι

ο

οικονομικός

φορέας

σε
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οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή

[] Ναι [] Όχι

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

[] Ναι [] Όχι

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

[] Ναι [] Όχι

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
δραστηριοτήτων, ή

[] Ναι [] Όχι
[] Ναι [] Όχι

επιχειρηματικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

[] Ναι [] Όχι

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

[] Ναι [] Όχι

λεπτομερείς
[.........…]
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής , ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής;

[] Ναι [] Όχι

τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που θα

Αριθμός κυκλοφορίας:

χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του κάθε
δρομολογίου


άδεια κυκλοφορίας,

[] Ναι [] Όχι



ΚΤΕΟ,

[] Ναι [] Όχι



ασφαλιστήρια,

[] Ναι [] Όχι



άδεια οδήγησης

[] Ναι [] Όχι



ειδική άδεια οδήγησης

[] Ναι [] Όχι
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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται, 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 δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Π.Ε. Βοιωτίας, (όπως
καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Εντύπο Υπεύθυνης
Δήλωσης για τους σκοπούς της ανάθεση ενός (1) νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με
αμαξίδιο .
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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Ημερήσιο Κόστος δρομολογίου Βάσει
Προϋπολογισμού με την τυχόν δαπάνη
συνοδού

Προσφερόμενη χωρητικότητα μέσων
βάσει αδειών κυκλοφοράς

οχημάτων Αριθμοί κυκλοφορίας

Αριθμός και Είδος μεταφορικών
μέσων της προσφοράς

Απαιτούμενη χωρητικότητα μέσωνΑριθμός μεταφερομένων μαθητών

προορισμού Τόπος

παραλαβής Τόπος

Δρομολογίου - Α/Α

Ποσοστό έκπτωσης

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ:

ΦΠΑ 24%:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:

(τόπος,ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Ημερήσιο κόστος δρομολογίου
μετά την έκπτωση

ΑΔΑ: 6Ω7Π7ΛΗ-30Λ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Προσφορά

ΑΔΑ: 6Ω7Π7ΛΗ-30Λ

1

ΑΔΑ: 6Ω7Π7ΛΗ-30Λ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΥΠOΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
δηλώνω ότι:

Αριθ:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,

i)

Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας
έλαβα γνώση και

ii)

[ΕΧΕΙ / ΔΕΝ] επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης.

iii)

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

iv)

Σε περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς, θα
προσκομίσει το απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ.
επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ )

v) 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.

ΑΔΑ: 6Ω7Π7ΛΗ-30Λ

Α1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ
A/A
ΔΡΟΜ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤ/ ΕΙΔΟΣ
ΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟ
Σ

ΟΧΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΚΛΟΦ./
ΟΠΩΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΔΗΓΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ

Α2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (100% ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ
A/A
ΔΡΟΜ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤ/ ΕΙΔΟΣ
ΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟ
Σ

ΟΧΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΚΛΟΦ./
ΟΠΩΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΔΗΓΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ

Α3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) ) ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ
A/A
ΔΡΟΜ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤ/ ΕΙΔΟΣ
ΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟ
Σ

ΟΧΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΚΛΟΦ./
ΟΠΩΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΔΗΓΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ

vi) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ:
Επειδή συμμετέχω με προσφορά σε αριθμό ομάδων/τμημάτων άνω του ενός (συγκεκριμένα .......... τμήματα)
σας υποβάλλω ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ με τους εκτιμώμενους χρόνους
εκτέλεσης δρομολογίων προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά μαθητών
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ

1ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑ……………...ΠΜ/ΜΜ

ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

ΩΡΑ……………...ΠΜ/ΜΜ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
2ο
ΣΗΜΕΙΟ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ:
2ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑ……………...ΠΜ/ΜΜ

ΩΡΑ……………...ΠΜ/ΜΜ

ΤΜΗΜΑ:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ)
1ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑ……………...ΠΜ/ΜΜ

ΩΡΑ……………...ΠΜ/ΜΜ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΑΔΑ: 6Ω7Π7ΛΗ-30Λ
ΤΜΗΜΑ:
2ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑ……………...ΠΜ/ΜΜ

2ο
ΣΗΜΕΙΟ
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΩΡΑ……………...ΠΜ/ΜΜ

ΤΜΗΜΑ:
Με το παραπάνω πρόγραμμα δηλώνεται ρητά ότι διασφαλίζεται η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά μαθητών
Ημερομηνία: ……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

