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   ΣΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 Ι.1) ΔΠΧΝΤΜΙΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΚΑΙ ΗΜΔΙΟ (-Α) ΔΠΑΦΗ 

ΔΗΜΟ ΩΡΑΘΟΚΑΣΡΟΤ, Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, Κνκλελψλ 76, 57013 Ωξαηφθαζηξν, 
Πιεξ.: Μεδέ Ακαιία. , Σει. 2313304086, FAX 2313304090, email: 
amalia.meze@n3.syzefxis.gov.gr . 

ΣΜΗΜΑ II: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

II.1) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο είλαη «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΧΝ 
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 
ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012» θαη ν ηφπνο ηεο παξνρήο ν Δήκνο Ωξαηνθάζηξνπ. 

II.1.1. ύληοκε περηγραθή ηες ζύκβαζες 

Μεηαθνξά ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ, γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2011-2012, κε ιεσθνξεία Δ.Υ. γηα ηηο δηαδξνκέο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
θαηά πεξίπησζε ζηε κειέηε. Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη είηε γηα ην ζχλνιν 
ησλ δξνκνινγίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε είηε γηα κέξνο απηψλ. 

Προεθηηκώκελε Ακοηβή: Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
290.834,27 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.13%) θαη αλαιπηηθά: 

Εηήζην θφζηνο κεηαθνξάο: 257.375,46 €   

(Φ.Π.Α. 13%): 33.458,81 € 

Δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ή Πξνζεζκία εθηέιεζεο: Η ζχκβαζε γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
καζεηψλ ηνπ Δήκνπ ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη ηε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο 
κεηαθνξάο ιακβάλνληαο ππφςε ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο. 

Σκήκα ΙΙΙ Α: Νοκηθές, Οηθολοκηθές θαη  Σετληθές πιεροθορίες: 

1 Απαηηνχκελεο Εγγπήζεηο 

Εγγχεζε ζπκκεηνρήο:Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 28/1980, εγγχεζε 



ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 3% επί ηες προϋποιογηζζείζας δαπάλες κε 
ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ Φ.Π.Α., γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ ηεο κειέηεο ή γηα 
ην κέξνο ησλ δξνκνινγίσλ πνπ αθνξά ε πξνζθνξά, θαηά ηελ παξ. 11.4 ηνπ άξζξνπ 11 
ηεο δηαθήξπμεο. 

Εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο: Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ απηήο, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 28/1980, ε νπνία 
θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 
ηες προϋποιογηζζείζας δαπάλες, κε ζσλσποιογηδοκέλες ηες εθπηώζεως θαη κε 
ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ Φ.Π.Α., γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ ηεο κειέηεο ή γηα 
ην κέξνο ησλ δξνκνινγίσλ, πνπ αθνξά ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηελ παξ. 11.4 
ηνπ άξζξνπ 11 ηεο δηαθήξπμεο. 

2. Κχξηνη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιεξσκήο 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο ηνπ 
Δήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ  (Κ.Α. 02.15.6413.1000). 

3. Δηθαηψκαηα πξναίξεζεο 

Η αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξναίξεζεο κέρξη 20% ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 
είηε γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν, φηαλ πξνθχςνπλ λέεο 
αλάγθεο κεηαθνξάο καζεηψλ κε ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε ησλ θνκίζηξσλ, φπσο απηή 
ππνινγίδεηαη, είηε γηα παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο 
(2012-2013), κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο πάληνηε εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο αλσηέξσ 
πξναίξεζεο. 

ΙΙΙ Β. 1. Οη απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλαθέξνληαη 
ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά - 
απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 
ηνπ ηεχρνπο ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.2. ηνλ δηαγσληζκφ θαινχληαη α) Όια ηα θπζηθά 
ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, β. Ελψζεηο εηαηξεηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά, θαη γ. πλεηαηξηζκνί, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηε κεηαθνξά 
πξνζψπσλ. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2. 
Κάζε κέινο ζπλεηαηξηζκνχ ή έλσζεο απαηηείηαη λα εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο 
ηεο παξ. 2. 

ΣΜΗΜΑ IV Α. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα αλαηεζεί κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ π.δ. 60/2007 
θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηνχ θαη ηνπ π.δ. 28/1980 θαη θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ζε 
επξψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 παξ. 1β ηνπ π.δ. 60/2007. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα ησλ έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ 
πνζνζηνχ εθπηψζεσο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ, άλεπ νξίνπ, επί ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 1 
ηνπ π.δ. 28/1980. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά θαη επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα κφλν δηαγσληδφκελν ζρήκα (ελψζεηο 
κεηαθνξέσλ, ζπλεηαηξηζκνχο), επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Β. Όξνη γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ: 



1. Πξνζεζκία ππνβνιήο αίηεζεο γηα παροτή εγγράθωλ θαη πιεροθορηώλ 
Σεηάρηε 12/10/2011 έλαληη θαηαβνιήο δαπάλεο αλαπαξαγσγήο ησλ εγγξάθσλ 
πνζνχ 10€ ΕΤΡΩ. 

2. Προζεζκία σποβοιής προζθορώλ είλαη ε Δεπηέξα 17/10/2011 θαη ψξα 11:00 
π.κ, θαηά ηελ νπνία ζα αλνηρηνχλ νη πξνζθνξέο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο 
Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ. Σα έληππα ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα είλαη 
ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

3. Απαηηνχκελνο τρόλος ηζτύος πξνζθνξψλ ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) κήλεο. 

ΣΜΗΜΑ V: ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ π.δ. 28/1980 θαη 
θαηαηίζεληαη ζηελ Ε.Δ. κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ππνβάιινληαη ζην 
πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξφλ, 
κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο απηήο, ζηνλ Πξφεδξν ηεο Ε.Δ. 

ΗΜΔΙΧΗ. Πεξίιεςε πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξνχζαο απεζηάιε ήδε ζηελ 
Τπερεζία Δπηζήκωλ Δθδόζεωλ ηες Δ.Δ. ζηης 30/08/2011. 

  

Ο Γήκαρτος Χραηοθάζηροσ 

αρακάληος Γεκήηρηος 

 


