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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330131-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κιλκίς: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
2020/S 134-330131

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
Ταχ. διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3
Πόλη: Κιλκίς
Κωδικός NUTS: EL523 Κιλκίς
Ταχ. κωδικός: 611 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς - Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρώπινων Πόρων 
- Τμήμα Προμηθειών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ch.topalidis@kilkis.pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2341350132
Φαξ:  +30 2341079700
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://kilkis.pkm.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διακήρυξη δυναμικού συστήματος αγορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη δυναμικού συστήματος αγορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς. Οι προς παροχή υπηρεσίες αφορούν στη μίσθωση 
κατάλληλων μεταφορικών μέσων, δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά 
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς, από τον τόπο 
κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τα σχολικά έτη 2020 - 2021, 2021 - 2022 και 2022 - 
2023.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 852 774.03 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 3

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τμήμα Α: «Λεωφορεία μικρά και μεγάλα».
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL523 Κιλκίς

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς, από 
τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, με λεωφορεία μικρά και μεγάλα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 169 869.01 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, με 
αντίστοιχη αύξηση τού συμβατικού αντικειμένου.

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Αναλυτικά τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν σε:
— δικαίωμα προαίρεσης για την τροποποίηση των συμβάσεων (τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων 
με μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη 
να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης) ή αναθεώρησης τιμών, με 
αύξηση φυσικού οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 20 % επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του 
παρόντος Δ.Σ.Α., ήτοι έως 913 703,20 EUR πλέον ΦΠΑ. Το ως άνω ποσοστό μπορεί να κατανέμεται σε κάθε 
επιμέρους σύμβαση, που θα συναφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στάδιο Β της παρούσας και δεν 
δύναται να υπερβαίνει το 20 % επί της αξίας της σύμβασης,
— δικαίωμα προαίρεσης 30 % επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του παρόντος Δ.Σ.Α., ήτοι έως 1 370 
554,81 EUR πλέον ΦΠΑ, που αφορά στη δυνατότητα χρονικής παράτασης τού αντικειμένου της σύμβασης 
για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, με αντίστοιχη αύξηση τού συμβατικού αντικειμένου, καθώς και για την 
κάλυψη νέων αναγκών, που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του κάθε σχολικού έτους. Σε κάθε περίπτωση, 
οι παρατάσεις των επιμέρους συμβάσεων συνυπολογίζονται στο συνολικό ποσοστό 50 % προαιρέσεων, και 
αθροίζονται με όλα τα προαναφερόμενα δικαιώματα προαίρεσης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τμήμα Β: «Επιβατικό όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)».
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL523 Κιλκίς

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς, από 
τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, με επιβατικά οχήματα Δημοσίας Χρήσης 
(Ε.Δ.Χ.).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 631 963.23 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, με 
αντίστοιχη αύξηση τού συμβατικού αντικειμένου.

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Αναλυτικά τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν σε:
— δικαίωμα προαίρεσης για την τροποποίηση των συμβάσεων (τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων 
με μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη 
να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης) ή αναθεώρησης τιμών, με 
αύξηση φυσικού οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 20 % επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του 
παρόντος Δ.Σ.Α., ήτοι έως 913 703,20 EUR πλέον ΦΠΑ. Το ως άνω ποσοστό μπορεί να κατανέμεται σε κάθε 
επιμέρους σύμβαση, που θα συναφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στάδιο Β της παρούσας και δεν 
δύναται να υπερβαίνει το 20 % επί της αξίας της σύμβασης,
— δικαίωμα προαίρεσης 30 % επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του παρόντος Δ.Σ.Α., ήτοι έως 1 370 
554,81 EUR πλέον ΦΠΑ, που αφορά στη δυνατότητα χρονικής παράτασης τού αντικειμένου της σύμβασης 
για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, με αντίστοιχη αύξηση τού συμβατικού αντικειμένου, καθώς και για την 
κάλυψη νέων αναγκών, που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του κάθε σχολικού έτους. Σε κάθε περίπτωση, 
οι παρατάσεις των επιμέρους συμβάσεων συνυπολογίζονται στο συνολικό ποσοστό 50 % προαιρέσεων, και 
αθροίζονται με όλα τα προαναφερόμενα δικαιώματα προαίρεσης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τμήμα Γ: «Ειδικά Διαμορφωμένα Οχήματα (Ε.Δ.Ο.)».
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL523 Κιλκίς

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς, από 
τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα (Ε.Δ.Ο.).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 941.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, με 
αντίστοιχη αύξηση τού συμβατικού αντικειμένου.

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Αναλυτικά τα δικαιώματα προαίρεσης αφορούν σε:
— δικαίωμα προαίρεσης για την τροποποίηση των συμβάσεων (τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων 
με μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που οφείλεται στην ανάγκη 
να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές, κατά τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης) ή αναθεώρησης τιμών, με 
αύξηση φυσικού οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 20 % επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του 
παρόντος Δ.Σ.Α., ήτοι έως 913 703,20 EUR πλέον ΦΠΑ. Το ως άνω ποσοστό μπορεί να κατανέμεται σε κάθε 
επιμέρους σύμβαση, που θα συναφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στάδιο Β της παρούσας και δεν 
δύναται να υπερβαίνει το 20 % επί της αξίας της σύμβασης,
— δικαίωμα προαίρεσης 30 % επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του παρόντος Δ.Σ.Α., ήτοι έως 1 370 
554,81 EUR πλέον ΦΠΑ, που αφορά στη δυνατότητα χρονικής παράτασης τού αντικειμένου της σύμβασης 
για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, με αντίστοιχη αύξηση τού συμβατικού αντικειμένου, καθώς και για την 
κάλυψη νέων αναγκών, που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του κάθε σχολικού έτους. Σε κάθε περίπτωση, 
οι παρατάσεις των επιμέρους συμβάσεων συνυπολογίζονται στο συνολικό ποσοστό 50 % προαιρέσεων, και 
αθροίζονται με όλα τα προαναφερόμενα δικαιώματα προαίρεσης.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Βλ. διακήρυξη.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/08/2020
Τοπική ώρα: 23:59

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς - Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρώπινων Πόρων
Ταχ. διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 3
Πόλη: Κιλκίς
Ταχ. κωδικός: 611 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@kilkis.pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2341350132
Φαξ:  +30 2341079700
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://kilkis.pkm.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/07/2020
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