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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά την αριθμ. 510/2022 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Μ1Ζ7Λ6-ΕΚΗ) η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας πρόκειται να αναθέσει τα συνημμένα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών/τριών Β/θμιας Εκπ/σης για τις
ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2021-2022 (ημερομηνίες Πανελλαδικών Εξετάσεων
03,06,08,10/06/2022(04 ημέρες)), σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021)
με την διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρου 32 του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μεταφορείς ενταγμένοι στο
ΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να καταθέσουν μέχρι την 16/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτ/νίας επί της οδού Κύπρου 30 - Μεσολόγγι,
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάθεση των συνημμένων δρομολογίων.
Οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από :
1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, χωρίς γνήσιο υπογραφής , στην οποία θα δηλώνεται ότι η
εκτέλεση των δρομολογίων θα είναι σύμφωνη με τον συνημμένο πίνακα των δρομολογίων.
2. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
3. Ποινικό μητρώο του συμμετέχοντα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντα, ήτοι:
•
Για τα φυσικά πρόσωπα: έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία και τις μεταβολές του (εκτύπωση taxisnet)
•
Για Ο.Ε. και Ε.Ε.: αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών
του
•
Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό
5. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς γνήσιο
υπογραφής, στην οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει:
Α) τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης
Β) εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή του
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της
προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
Γ) τα ονόματα των οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
του/των δρομολογίου/γίων, με αναφορά στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς τους
1

Δ) ότι με δική τους μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνουν στην ανανέωση όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που ζητούνται στο παρόν άρθρο (π.χ. άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου,
ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων, ειδική κάρτα ΕΔΧ ή Π.Ε.Ι. κλπ), τα οποία θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας,
οποτεδήποτε ζητηθούν.
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6. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό), που θα
χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο.
7. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό) από
δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.
8. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων ασφαλιστικών συμβολαίων των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό), που
θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο.
9. Φωτοαντίγραφο ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) των οδηγών.
10. Τα ΚΤΕΛ θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόμιμο
της λειτουργίας τους.
11. Κατάσταση των βασικών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. Σε
περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης του οχήματος και προ της πραγματοποίησης αυτής, με δική τους
μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνουν αμελλητί στην ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
12. Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που
συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ
του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση της.
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης, μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία υποβολής των προσφορών, των ανωτέρω
υπ. αριθμ. 2 και 3 εγγράφων από τους αρμόδιους φορείς, ο προσφέρων έχει την δυνατότητα να υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση, χωρίς γνήσιο υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει την αδυναμία προσκόμισης των
συγκεκριμένων εγγράφων μέσα στην ταχθείσα προθεσμία και την υποχρέωση του να τα υποβάλλει αμέσως μετά
την έκδοση τους. Η Υ.Δ θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης
χορήγησης των συγκεκριμένων εγγράφων.
Για την υποβολή οικονομικής προφοράς δεν απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής συμμετοχής.
Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν την χαμηλότερη τιμή ή το υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης ανά δρομολόγιο/α ή για ομάδα/ες δρομολογίων, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα
ανακοίνωση, εφόσον πληρείται το κριτήριο της έδρας.
Οι συναφθείσες συμβάσεις λύεται αζημίως για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την ολοκλήρωση των
δρομολογίων .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν 4412/2016
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)
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ΛΠ-1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΝΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-Α'ΘΜΙΑ(1)Β'ΘΜΙΑ(2)

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΘΜΙΑ(1)-ΒΘΜΙΑ(2)

ΦΠΑ 13%

1,823 Ευρώ/lit

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) 14/4/2022 :
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
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