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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση νέων
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς για την υλοποίηση του προγράμματος διδασκαλίας
μαθήματος κολύμβησης, βάσει του αρ. 63 του ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, προϋπολογισμού 3.684,91 ευρώ συμπεριλαμβανομένων δικαιώματος
προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών
Επιβατών).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
π.δ. 133/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
4. Το αρ. 63 του ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5. Την αριθμ. 50025/26-09-2018 (Β’ 4217) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών –
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Οικονομικών – Υποδομών και
Μεταφορών, «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
6. Την αριθμ. 3426/2018 (ΑΔΑ: Ω28Ν7ΛΛ-84Φ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία συγκροτήθηκε
η «Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης» της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για το έτος 2019.
7. Την αριθμ. 1931/2018 (ΑΔΑ: 6ΧΧ87ΛΛ-ΔΚΛ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης, η
διενέργεια και οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς, για το σχολικό έτος 2018-2019, με δικαίωμα τρίμηνης
παράτασης,
συνολικού
προϋπολογισμού
1.825.996,11
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
8. Τη με αρ. πρωτ. οικ.400934(3221)/13-08-2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού
Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, για το σχολικό έτος 2018-2019 με δικαίωμα τρίμηνης
παράτασης,
συνολικού
προϋπολογισμού
1.825.996,11
ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
9. Το με αρ. πρωτ. 203222(766)/01-04-2019 έγγραφο του Τμήματος Απασχόλησης
και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
της Π.Ε. Κιλκίς που αφορά τη δημιουργία νέων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών για την υλοποίηση του προγράμματος διδασκαλίας μαθήματος
κολύμβησης και με το οποίο διαβιβάζονται τα σχετικά φύλλα κοστολόγησης.
10. Το με αρ. πρωτ. οικ. 201579(751)/08-04-2019 έγγραφο του Τμήματος
Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κιλκίς και πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:
19REQ004749927.
11. Την αριθμ. οικ. 258405(2051)/19-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με
Α/Α 2325 (ΑΔΑ: ΩΘΥΩ7ΛΛ-Φ3Β) και εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ:
19REQ004832647.
12. Το γεγονός ότι η ανάγκη για τα συγκεκριμένα δρομολόγια προέκυψε μετά την
έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 και δεν συμπεριελήφθησαν στον
τρέχοντα διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
της Π.Ε. Κιλκίς.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν μέρος στην από το
νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κιλκίς
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για την υλοποίηση του προγράμματος διδασκαλίας μαθήματος κολύμβησης, για το
σχολικό έτος 2018-2019, κατά τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4412/2016,
προϋπολογισμού 3.684,91 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιώματος προαίρεσης
και Φ.Π.Α. 24% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
σύμφωνα με το αρ. 63 του ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το αντικείμενο του έργου και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνονται ως
εξής:
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Ώρα άφιξης στη σχολική
μονάδα

Ώρα αποχώρησης από τη
σχολική μονάδα

Μεταφορικό Μέσο

Δ/νση Εκπ/σης
(Α:Πρωτοβάθμια
Β:Δευτεροβάθμια)

Δρομολόγιο μονό (1) ή με
επιστροφή (2)

Συνοδός

Ημερήσιο Κόστος
Προϋπολογισμού με την
τυχόν δαπάνη του συνοδού

1

Κιλκίς (4ο Δ.Σ.) - ΚΙΛΚΙΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

41

11:45

13:15

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Α

2,40

1,7

0

0

4,1

2

ΟΧΙ

52,57 €

3

157,71 €

195,56 €

189,25 €

234,67 €

2

Ευκαρπία (Δ.Σ.) – Κιλκίς (6ο Δ.Σ.) ΚΙΛΚΙΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

50

10:00

11:30

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Α

3,79

0,1

7,21

0,6

11,7

2

ΟΧΙ

78,88 €

4

315,52 €

391,24 €

378,62 €

469,49 €

36

11:45

13:15

Α

2,10

0

1,7

0

3,8

2

ΟΧΙ

52,57 €

4

210,28 €

260,75 €

252,34 €

312,90 €

27

10:00

11:30

Α

1,26

0

23,74

0

25

2

ΟΧΙ

110,90 €

3

332,70 €

412,55 €

399,24 €

495,06 €

15

10:00

11:30

Α

1,90

0

18,4

1

21,3

2

ΟΧΙ

65,76 €

3

197,28 €

244,63 €

236,74 €

293,55 €

42

11:45

13:15

Α

0,78

0

2,67

0

3,45

2

ΟΧΙ

52,57 €

3

157,71 €

195,56 €

189,25 €

234,67 €

28

10:00

11:30

Α

1,63

0

18,67 0,9

21,2

2

ΟΧΙ

98,50 €

4

394,00 €

488,56 €

472,80 €

586,27 €

34

11:45

13:15

Α

1,80

0

1,8

0

3,6

2

ΟΧΙ

52,57 €

4

210,28 €

260,75 €

252,34 €

312,90 €

44

10:00

11:30

Α

1,10

0

1,7

0

2,8

2

ΟΧΙ

52,57 €

3

157,71 €

195,56 €

189,25 €

234,67 €

3
4
5
6
7
8
9

Κιλκίς (8ο Δ.Σ.) - ΚΙΛΚΙΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
Κρηστώνη (Δ.Σ.) – Μαυρονέρι (Δ.Σ.) ΚΙΛΚΙΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
Νέο Γυναικόκαστρο (Δ.Σ.) - ΚΙΛΚΙΣ
(ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
Κιλκίς (9ο Δ.Σ.) –Κιλκίς (7ο Δ.Σ.) - ΚΙΛΚΙΣ
(ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
Χέρσο (Δ.Σ.) – Μ. Βρύση (Δ.Σ.) - ΚΙΛΚΙΣ
(ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
Κιλκίς (2ο Δ.Σ.) - ΚΙΛΚΙΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
Κιλκίς (3ο Δ.Σ.) - ΚΙΛΚΙΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
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Σύνολο

Εκτός πόλεως
Μικρή κλίση
Εκτός πόλεως
Μεγάλη Κλίση

Δρομολόγιο

Εντός πόλεως
Μικρή Κλίση
Εντός πόλεως
Μεγάλη κλίση

Α/Α

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Εκτιμώμενος αριθμός
ημερών εκτέλεσης των
δρομολογίων

Αριθμός Μαθητών

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ Ή ΜΕΓΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Προϋπολογισμός τμήματος στην διάρκεια της σύμβασης

Χωρίς ΦΠΑ

Με ΦΠΑ
24%

Με Δικαίωμα
Προαίρεσης
20% (χωρίς
ΦΠΑ)

Με ΦΠΑ και
Δικαίωμα
Προαίρεσης
20%

10
11

Κιλκίς (5ο Δ. Σ.) - ΚΙΛΚΙΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
Μικρόκαμπος (Δ.Σ.) - ΚΙΛΚΙΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

36

11:45

13:15

12

10:45

11:30

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Α

2,40

0

1,7

0

4,1

2

ΟΧΙ

52,57 €

3

157,71 €

195,56 €

189,25 €

234,67 €

Α

2,20

0

17,5

0,1

19,8

2

ΟΧΙ

61,84 €

3

185,52 €

230,04 €

222,62 €

276,05 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%:

2.476,42 €
495,28 €
2.971,70 €
3.684,91 €

Τιμή Καυσίμου Υπολογισμού = 1,366€/λιτ
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1. Τρόπος – Χρόνος Υποβολής Προσφορών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3η Μαΐου 2019
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί στις 3 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ. στο γραφείο του τμήματος προμηθειών Ανδρέα Παπανδρέου 3, Κιλκίς,
Διοικητήριο, 1ος όροφος.
Οι προσφορές υποβάλλονται ανά δρομολόγιο ή και για περισσότερα του ενός
δρομολόγια ή και για το σύνολο των δρομολογίων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα
συνημμένα υποδείγματα (Παράρτημα Α και Β):
1) Υπεύθυνη Δήλωση
2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
και να τα καταθέσουν στο γραφείο πρωτοκόλλου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού –
Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Προμηθειών μέχρι τις 3 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00
π.μ. εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά ευκρινώς τα
εξής:






τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης, «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Α.Π. 260478(2058)/22-04-2019»
τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, Διεύθυνση
Οικονομικού, Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Κιλκίς,
Τμήμα Προμηθειών)
τα στοιχεία του αποστολέα (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας).

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,
δ. Κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων και την
προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση αυτού του
έργου.
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Για τους συμμετέχοντες θα πρέπει να ισχύουν, σύμφωνα και με την Υπεύθυνη
Δήλωση που υποβάλλουν, τα εξής:








Να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους
που παρατίθενται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 για τους υπόχρεους
κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα
σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Να είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Να είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Να διαθέτουν νομίμως (ιδιόκτητα, παραχωρούμενα, μισθωμένα) οχήματα
δημοσίας χρήσης τα οποία:
 έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη
 διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας - δελτίο τεχνικού ελέγχου από
ΚΤΕΟ
 δύνανται να αναπληρωθούν
Οι οδηγοί:
 να διαθέτουν ειδική άδεια οδήγησης
 να μην έχουν καταδικαστεί για σοβαρό παράπτωμα αναφορικά με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη διαδικασία.

3. Κατακύρωση – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.

Κατόπιν της αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Κιλκίς, αναδεικνύεται και ανακοινώνεται ο προσφέρων
με τη νομίμως χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %), ο
οποίος αποτελεί τον προσωρινό ανάδοχο.
Η υπηρεσία καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει εκείνα τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα όσα απαιτεί η παρούσα.
Στη συνέχεια, αξιολογούνται τα ως άνω δικαιολογητικά και, εάν είναι ορθά,
αναδεικνύεται ο οριστικός ανάδοχος. Στην αντίθετη περίπτωση, καλείται ο αμέσως
επόμενος μειοδότης.
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι:













Ποινικό μητρώο για κάθε υπόχρεο (βλέπε ανωτέρω στις προϋποθέσεις
συμμετοχής)
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο (για κάθε όχημα)
Πιστοποιητικό καταλληλότητας - δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ (για κάθε
όχημα)
Άδεια κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου (για κάθε όχημα)
Ειδική άδεια οδήγησης (για κάθε οδηγό)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για κάθε οδηγό)
Σε
περίπτωση
μισθωμένου
οχήματος,
το
νόμιμο
μισθωτήριο
συμβόλαιο/συμφωνητικό
Σε περίπτωση παραχωρούμενου οχήματος προς χρήση/εκμετάλλευση, το
νομιμοποιητικό έγγραφο που πιστοποιεί την παραχώρηση (σε περίπτωση
συνιδιοκτησίας οχήματος υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 συνιδιοκτητών για
χρήση).
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε. κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας της διαδικασίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά ή το σύνολο αυτών
έχει κατατεθεί στην υπηρεσίας μας στα πλαίσια κάποιας άλλης διαδικασίας
ανάθεσης και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας,
μπορεί ο υποψήφιος ανάδοχος να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και η
υπηρεσία να τα ανακτήσει από τον φάκελο της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα προσκομιστεί εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά όσα ορίζονται στην αριθμ. οικ.400934(3221)/1308-2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003572117).
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου
3, Κιλκίς, Διοικητήριο, 1ος όροφος, Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων
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Πόρων, Τμήμα Προμηθειών, τηλ.: 2341350157 (κα Νικολέτα Κομπινόγλου), fax:
2341079700, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@kilkis.pkm.gov.gr .

Signature Not Verified

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΜΠΙΝΟΓΛΟΥ
Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ

Ανδρέας Βεργίδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

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)

(1)

ΠΡΟΣ :

Π.Κ.Μ. – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ – ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. – ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

καταθέτω προσφορά στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της αριθμ. 260478(2058)/22-04-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος της Π.Ε. Κιλκίς για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα
τους όρους της παραπάνω πρόσκλησης και της αριθμ. οικ.400934(3221)/13-08-2018 Διακήρυξης.
Βεβαιώνω ότι:
 Δεν υπάρχει σε βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 73
παρ. 1 του ν.4412/2016 ούτε για τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα βάσει της κείμενης νομοθεσίας
 Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις
 Είμαι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές μου υποχρεώσεις (κύριες & επικουρικές)
 Διαθέτω νομίμως τα κάτωθι οχήματα δημοσίας χρήσης για το σκοπό της προσφοράς

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εάν είναι: Ιδιόκτητο
(και εάν ναι σε τι
ποσοστό %),
μισθωμένο ή
παραχωρημένο (και
εάν ναι από ποιόν)

Ημερομηνία:

… /…/ 20…

Ο – Η Δηλών
(Υπογραφή)
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τα οποία:






μπορώ να αναπληρώσω
έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη
διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας - δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ
Οι οδηγοί για την εκτέλεση της σύμβασης διαθέτουν ειδική άδεια οδήγησης και δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρό
παράπτωμα αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
θα προσκομίσω προσηκόντως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά μέσα (εάν δε διατίθενται ήδη στην υπηρεσία)

Ημερομηνία:

… /…/ 20…
Ο – Η Δηλών
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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Ημερήσιο Κόστος
δρομολογίου Βάσει
Προϋπολογισμού με την τυχόν
δαπάνη συνοδού χωρίς ΦΠΑ

Προσφερομένη χωρητικότητα
μέσων βάσει αδειών
κυκλοφορίας

Αριθμοί κυκλοφορίας
οχημάτων

Αριθμός και Είδος
μεταφορικών μέσων της
προσφοράς

Απαιτούμενη χωρητικότητα
μέσων.
Αριθμός μεταφερομένων
μαθητών

Δρομολόγιο

Α/Α
Δρομολογίου

Προσφορά

Ποσοστό έκπτωσης

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
Ημερήσιο
κόστος
δρομολογίου χωρίς
ΦΠΑ

Κόστος Δρομολογίου
στο σύνολο της διάρκειας της
σύμβασης
συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Κόστος Δρομολογίου
στο σύνολο της διάρκειας της
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ

Αριθμός δρομολογίων στην
διάρκεια της σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

…

…

...

(τόπος, ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) - ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

