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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για
την ανάδειξη αναδόχου για µεταφορά µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης , χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας, για το σχολικό έτος 20182019 (µε διάρκεια των συµβάσεων όχι πέραν της 31-12-2018), συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης , µέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (14.326,36 €) ,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί µε τις
διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και τις
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 / Τεύχος Α΄/ 20-09-2018)
σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τεύχος
Α΄/08-08-2016).
(µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση κατ'
εξαίρεση
των
κειµένων
διατάξεων
περί
έγκρισης
της
διαδικασίας
διαπραγµάτευσης
από
την
Ενιαία
Ανεξάρτητη
Αρχή
∆ηµοσίων
Συµβάσεων(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.):
ΩΣ ΠΡΟΣ: τον πίνακα Α- ∆ροµολόγιο 1,3,4 και για τον πίνακα Β- ∆ροµολόγιο 5,6
συνολικού προϋπολογισµού 11.629,21 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερόµενους που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα από
την συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης των άρθρων 73 και 74του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) ,τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις
φυσικών ή και νοµικών προσώπων, τους συνεταιρισµούς καθώς και τις κοινοπραξίες
φυσικών ή και νοµικών προσώπων που επιθυµούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο
της παρούσης, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου, σύµφωνα µε το συν/νο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: για την ανάδειξη αναδόχου µεταφοράς
µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας για το
σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , µέχρι του ποσού των
δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (14.326,36 €),
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016
(ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 108 του
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Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
4563/2018 (ΦΕΚ 169 / Τεύχος Α΄/ 20-09-2018) σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 32 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τεύχος Α΄/08-08-2016),
(µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση κατ' εξαίρεση των
κειµένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.)
ΩΣ ΠΡΟΣ: τον πίνακα Α- ∆ροµολόγιο 1,3,4 και για τον πίνακα Β- ∆ροµολόγιο 5,6
συνολικού προϋπολογισµού 11.629,21 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),
Η αξιολόγηση
των
προσφορών
Προµηθειών ΠΕ Κέρκυρας της ΠΙΝ.

θα γίνει

από τη ∆/νση οικονοµικού Τµήµα

Τόπος υποβολής & αξιολόγησης προσφορών:
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ως εξής:
Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν το φάκελο προσφοράς τους στην Περιφερειακή
Ενότητα Κέρκυρας, Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα 49100, στον 2ο όροφο, στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου, µέχρι την 30 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 µ.µ.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται

σε

κλειστό

φάκελο που

απαραίτητα θα φέρει την

επωνυµία και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου (οδός, αριθµός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα,
fax, e-mail) καθώς επίσης και την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
«Για την ανάδειξη αναδόχου για µεταφορά µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2018-2019 (µε διάρκεια των
συµβάσεων όχι πέραν της 31-12-2018),συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , µέχρι του
ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά
(14.326,36 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του
Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του
άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και τις διατάξεις του άρθρου
21 του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 / Τεύχος Α΄/ 20-09-2018) σε συνδυασµό µε αυτές του
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τεύχος Α΄/08-08-2016)».
(µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση κατ' εξαίρεση των
κειµένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.)
ΩΣ ΠΡΟΣ: τον πίνακα Α- ∆ροµολόγιο 1,3,4 και για τον πίνακα Β- ∆ροµολόγιο 5,6
συνολικού προϋπολογισµού 11.629,21 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),
Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία υποψηφίου:
Στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου:
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail):
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική ∆/νση
∆ιοίκησης-Οικονοµικών & Πληροφορικής, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Περιφερειακής Ενότητας
Κέρκυρας, Τµήµα Προµηθειών, Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα 49100, 4ος όροφος)
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυµία, ∆/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)
Προσφορές µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΔΑ: 7Α5Ξ7ΛΕ-ΑΜΕ

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά (σχετικό
υπόδειγµα), θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού, και τα εξής:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο, σε ισχύ, στο οποίο θα αναφέρεται το
ειδικό επάγγελµα.
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών και θα υλοποιήσει την προµήθεια ή θα παρέχει τις υπηρεσίες που θα του
ανατεθούν σύµφωνα µε αυτές.
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 και
ε) Απόσπασµα ποινικού µητρώου.
στ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας των λεωφορείων,
των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε
δροµολογίου.
ζ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο (όπου απαιτείται δηλ. σε περίπτωση ιδιωτικού ΚΤΕΟ) του
πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα
διατιθέµενα προς χρήση λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την
ασφαλή µεταφορά των µαθητών τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας
προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσής της. (∆έσµευση προσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ)
η) Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή βεβαίωση της ασφαλιστικής
εταιρείας στην οποία θα αναγράφονται οι αριθµοί κυκλοφορίας των ασφαλισµένων
οχηµάτων καθώς και το διάστηµα ασφάλισης τους τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής
ηµεροµηνίας προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της (∆έσµευση προσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
θ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοιπών οδηγών εφόσον
δηλωθεί ότι θα χρησιµοποιηθούν) οι οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµέρα
καταληκτικής ηµεροµηνίας προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης
και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της. (∆έσµευση προσκόµισης δικαιολογητικών σε
ισχύ).
ι) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ΄Αδειας Οδήγησης για τους οδηγούς των ∆.Χ. επιβατικών
(ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα εφόσον απαιτείται οι
οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας προσφορών όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της.
(∆έσµευση προσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκοµίζει ένα (1) µόνο δικαιολογητικό
των περιπτώσεων (στ,ζ,η,θ,ι) για το σύνολο των Τµηµάτων / δροµολογίων για τα
οποία θα καταθέσει προσφορά.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισµού, σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκµήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και
αποδέχεται τους όρους αυτής της πρόσκλησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης
του έργου.
Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή αυτές θεωρούνται
ισότιµες και η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
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οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
αρµόδιας υπηρεσίας και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή
των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών, ο οποίος θα τα καταθέσει µέσω του
πρωτοκόλλου της υπηρεσίας στο ανάλογο τµήµα το οποίο υλοποιεί την δράση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
1. Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής.
2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3. Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το οποίο συντάσσεται από την αρµόδια Επιτροπή,
όπως αυτή συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, ήτοι:

•Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% για προµήθεια αγαθών , της παραγράφου 2ββ του
άρθρου 64 του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α ́) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιµολογίου
•Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης
(εκτός Φ.Π.Α.) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (σχετική ΚΥΑ 1191
(ΦΕΚ 969-Β).
•Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (σχετική ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969-Β).
• Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (εκτός
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 375 παράγραφος 7 του Ν.4412/16, για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
• Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής
των συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα
Χαρτοσήµου.
•Παρακράτηση φόρου ποσοστού 8% για παροχή υπηρεσιών , της παραγράφου 2ββ του
άρθρου 64 του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α ́) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιµολογίου

•Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης
(εκτός Φ.Π.Α.) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (σχετική ΚΥΑ 1191
(ΦΕΚ 969-Β).
• Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (σχετική ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969-Β)
• Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (εκτός
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 375 παράγραφος 7 του Ν.4412/16, για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
• Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής
των συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα
Χαρτοσήµου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδ.Φορέα:01.073/ ΚΑΕ: 0821.00.001 , (CPV: 601300008) του προϋπολογισµού έτους 2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
Βεβαιώνεται ότι για την πραγµατοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιµη
εγγεγραµµένη πίστωση σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ οικ. µε αρ. πρωτ οικ. 3448/1513/0801-2018,Α∆Α: 6ΩΛ∆7ΛΕ-Ν40 & Α∆ΑΜ: 18REQ002727470 (Εγκεκριµένο αίτηµα) απόφαση
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ανάληψης υποχρέωσης µε α/α 18 και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της
Υπηρεσίας µας µε A/A Βεβ:67 συνολική δαπάνη 3.191.063,33€ συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠ.Α, στον Ειδικό Φορέα 01073/ ΚΑΕ: 0821.00.001
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την 3η ∆εκεµβρίου 2018,ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ. στον 4ο όροφο του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας, Σπ. Σαµάρα 13
∆/νση Οικονοµικού –Τµήµα Προµηθειών.
Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε
διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η
οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από
αυτή, θα λυθεί από τα αρµόδια ∆ικαστήρια Κέρκυρας.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών
Προµηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα πρόσκληση µαζί µε το συνηµµένο παράρτηµα που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr) &
στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ.

H ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝ∆Η
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα είδη των Πινάκων (οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διαδικασίας
µε διαπραγµάτευση), που αναφέρονται σε κάθε τµήµα της υπηρεσίας µεταφοράς µαθητών,
της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ή
ισοδύναµες) που περιγράφονται.

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ
∆ΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟΥ

1

1. ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ ΒΙΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΒΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΕ
Σ
ΜΟΝΑ∆Ε
Σ ΠΟΥ
ΕΞΥΠΗΡ
ΕΤΟΥΝΤ
ΑΙ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΜΕΤΑΦ
ΕΡΟΜΕ
ΝΩΝ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΕΜΦΟΡ
ΤΑ
ΧΙΛΙΟΜΕ
ΤΡΑ
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ
(ΜΕΤΑΒ
ΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗΣ)

ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΒΙΡΟΥ

1

4,00

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟ
∆ΟΥ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΦ
ΟΡΕΑ

16,52

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ
ΠΟΣΟ

16,52

ΗΜΕΡ
ΕΣ

45

ΓΕΝ.
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

743,40

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% (ΑΥΞΗΣΗ
ΤΙΜΗΣ & ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ)

● ΠΙΝΑΚΑΣ A: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Δ.Χ. ) ΟΧΗΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α.
24%)

892,08

1.106,18

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ
ΜΕΣΟ

Ε∆ΧΤΑΞΙ

2

3

4

3. ΛΙΒΑ∆Ι
ΡΟΠΑΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΚΟΚΚΙΝΙ
ΟΥ
4. ΑΓ.
ΘΕΟ∆ΩΡ
ΟΙ- ΑΝΩ
ΓΑΡΟΥΝΑ
∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ
ΓΑΡΟΥΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΚΟΚΚΙΝΙ
ΟΥ

∆ΗΜΟΤΙ
ΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ
ΓΑΡΟΥΝ
Α

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

5

6,00

5

10,40

11,00

20,40

20,38

0,00

20,38

45

1.019,00

1.222,80

1.467,36

Ε∆ΧΕΠΙΒΑΤΙ
ΚΟ
ΜΕΧΡΙ 8
ΘΕΣΕΩΝ

Ε∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙ
ΚΟ
ΜΕΧΡΙ 8
ΘΕΣΕΩΝ

24,52

24,52

45

1.103,40

1.324,08

1.641,86

61,42

61,42

135

2.865,80

3.438,96

4.215,40

● ΠΙΝΑΚΑΣ B : ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙO ( Mεγάλο άνω των 20 θέσεων καθήµενων -Μικρό από 12
έως 20 θέσεων καθήµενων, βάσει της ΚΥΑ 50025/26-09-2018)

(Έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ και έως 8 θέσεις για Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ανάλογα με την
άδεια του κάθε οχήματος, βάσει της ΚΥΑ 50025/2018)
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1

5. ΓΑΡ∆ΕΝΟΒΙΤΑΛΑ∆ΕΣ2ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

2ο
∆ΗΜΟΤΙ
ΚΟ
ΣΧΟΛΕΙ
Ο
ΛΕΥΚΙΜ
ΜΗΣ

21

13,08

10,20

53,62

63,82

45

2.871,90

3.446,28

4.273,39

2

6.ΒΕΛΟΝΑ∆Ε
Σ-ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΕΛΟΝΑ∆ΩΝ

ΣΧΟΛΙk
Ο
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΕΛΟΝΑ
∆ΩΝ

10

10,00

10,20

36,70

46,90

45

2.110,50

2.532,60

3.140,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

31

23,08

20,4

90,32

110,72

90

4982,4

5978,88

7413,81

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

42

43

20

151,74

172,14

270,00

7.848,20

9.417,84

11.629,21

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να προσκοµίσουν µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά και
τα κάτωθι επιπλέον δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας των λεωφορείων,
των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε
δροµολογίου.
2) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο (όπου απαιτείται δηλ. σε περίπτωση ιδιωτικού ΚΤΕΟ) του
πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα
διατιθέµενα προς χρήση λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την
ασφαλή µεταφορά των µαθητών τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας
προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσής της. (∆έσµευση προσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ)
3) Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή βεβαίωση της ασφαλιστικής
εταιρείας στην οποία θα αναγράφονται οι αριθµοί κυκλοφορίας των ασφαλισµένων
οχηµάτων καθώς και το διάστηµα ασφάλισης τους τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής
ηµεροµηνίας προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της (∆έσµευση προσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
4) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοιπών οδηγών εφόσον
δηλωθεί ότι θα χρησιµοποιηθούν) οι οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµέρα
καταληκτικής ηµεροµηνίας προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης
και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της. (∆έσµευση προσκόµισης δικαιολογητικών σε
ισχύ).
5) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ΄Αδειας Οδήγησης για τους οδηγούς των ∆.Χ. επιβατικών
(ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα εφόσον απαιτείται οι
οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµέρα καταληκτικής ηµεροµηνίας προσφορών όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της.
(∆έσµευση προσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκοµίζει ένα (1) µόνο δικαιολογητικό
των περιπτώσεων (1,2,3,4,5) για το σύνολο των Τµηµάτων / δροµολογίων για τα
οποία θα καταθέσει προσφορά.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΦΜ – ∆OY
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ Ε∆ΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Β.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΤΙΜΗ

Προσφερόµενη τιµή

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ποσό
χωρίς
Φ.Π.Α.

«Mεταφορά µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης , χωρικής
αρµοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2018-2019 (µε
διάρκεια των συµβάσεων όχι πέραν της 31-12-2018), συνολικής
προϋπολογισθείσας
δαπάνης
,
µέχρι
του
ποσού
των
δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα
έξι λεπτά (14.326,36 €) ευρώ , συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις
του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169 /
Τεύχος Α΄/ 20-09-2018) σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 32
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τεύχος Α΄/08-08-2016) ».
(µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση ,κατ' εξαίρεση των κειµένων διατάξεων περί έγκρισης
της διαδικασίας διαπραγµάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.)
(Πίνακας …….. δροµολόγιο/αα…………………………………../…….)
ΣΥΝΟΛΟ:

Ποσό
µε
Φ.Π.Α.
€

€

€

€

Ο Προσφέρων

Ονοµατεπώνυµο/Σφραγίδα/Υπογραφή

