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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το σχολικού έτους 2014-2015 συνολικού προϋπολογισµού 40.718,24
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών
Επιβατών).

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη τις σχετικές
διατάξεις περί Προµηθειών ∆ηµοσίου & ∆ηµοσίου Λογιστικού (Ν.2286/95, 2362/95 &
Π.∆. 118/2007 καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα µεταφοράς
µαθητών (αριθµ. 24001/13ΚΥΑ, άρθρο 49 Ν. 4274/2014 και παρ. 3 του δέκατου εβδόµου άρθρου Ν.4286/2014)

Προκηρύσσει
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας
χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Άρτας από τον τόπο κατοικίας τους στη
σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, όπως φαίνεται στα συνηµµένα τµήµατα (οµάδες)
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 36.033,84 €, χωρίς Φ.Π.Α.. και 40.718,24 € µε Φ.Π.Α.
Το έργο αφορά τα τµήµατα του αριθµ. οικ.4270/20-08-2014 πρόχειρου διαγωνισµού
για τα οποία αναδείχθηκαν ανάδοχοι για χρονικό διάστηµα σαράντα ηµερών λειτουργίας
των σχολείων. Η διάρκεια του έργου ανάθεσης υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών δηµόσιων
σχολείων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Άρτας αρχίζει από 06-11-2014 και λήγει µε την
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων του ανοιχτού διαγωνισµού που θα προκηρυχθεί για
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το ίδιο έργο και πάντως όχι πέραν της 28-02-2015 ήτοι το ανώτερο για εβδοµήντα δύο
(72) ηµέρες λειτουργίας των σχολείων.
Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-62013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο Κεντρικό κτίριο της Π.Ε. Άρτας (Πλ.Εθν.Αντίστασης47100-Άρτα) και η ηµεροµηνία διεξαγωγής του, καθώς και λήξης υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής, είναι η 29η του µηνός Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη µε ώρα έναρξης
09:00 π.µ. και λήξης 10:00 π.µ.
Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν, µέχρι την ηµέρα και ώρα λήξης του διαγωνισµού, το σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση των
κατά περίπτωση δροµολογίων, όπως αυτά προβλέπονται, σύµφωνα µε τους τύπους των
οχηµάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 24001/11-62013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου δροµολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από
κατόχους άλλων τύπων µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε την ως άνω κατηγοριοποίηση,
αρκεί τα µέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για τα
συγκεκριµένα δροµολόγια. Στην περίπτωση αυτή η οικονοµική προσφορά, για κάθε συγκεκριµένο δροµολόγιο, δεν µπορεί να είναι ανώτερη από την αποζηµίωση του εν λόγω
δροµολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί, µε βάση τον προβλεπόµενο προσφορότερο τύπο
µεταφορικού µέσου.
∆εκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οµίλους, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των
ανωτέρω, µε οποιοδήποτε συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα,
φυσικά ή νοµικά, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα,
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου,
πλην της Ελλάδας, κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και
έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν
συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συµφωνία
δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το
Ν. 2513/1997.
Οι ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν την προσφορά τους σε
σφραγισµένο φάκελο στο εξωτερικό µέρος του οποίου πέραν των στοιχείων του προσφέροντος θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς:
Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε.Άρτας
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
Ταχ. ∆ιεύθ: Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, Τ. Κ. 47100
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Για τον πρόχειρο διαγωνισµό: «Μεταφορά
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Άρτας,
για το σχολικό έτος 2014-2015 » ήτοι από 06-11-2014 µέχρι και εβδοµήντα δύο (72) ηµέρες
λειτουργίας των σχολείων.
Αριθµός ∆ιακήρυξης: οικ. 5325/16-10-2014
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού :29-10-2014
Εντός του φακέλου τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναγράφονται
κατωτέρω και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς.
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από αρµόδια αρχή στην οποία θα δηλώνονται τα
εξής:
α)Τα τµήµατα για τα οποία υποβάλλει προσφορά.
β)Ότι η προσφορά συνάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
γ)Εάν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34 7 39 του Π.∆. 118/2007.
δ)Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
ε)Ο αριθµός κυκλοφορίας των λεωφορείων ή των ∆Χ. επιβατικών (ΤΑΧΙ κλπ) που θα
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου και ο αριθµός των θέσεων αυτων σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας.
στ)Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην
επιχείρηση.
2.Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ
κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου.
3. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα
διατιθέµενα λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών.
4. Επικυρωµένα αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
5. Άδεια ή άδειες οδήγησης
6. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη
του λεωφορείου, του ∆.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής,
καθώς και του σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης, το οποίο θα πρέπει να προσκοµίσει
όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η
κατακύρωση.
7.Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς τους οδηγούς των ΤΑΞΙ
και των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα.
8.Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισµός αφορά την µεταφορά των µαθητών,
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να προκύπτει από το ποινικό τους µητρώο ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας, της µεταφοράς λαθροµεταναστών, της παράβασης της νοµοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωµατεµπορίας,
της µαστροπείας και της εκµετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της
απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας,
της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασµού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής, της σύστασης συµµορίας και της µέθης
κατά την οδήγηση.
9.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
10.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
11.Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή άλλης επαγγελµατικής οργάνωσης µε το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.
Επισηµαίνεται ότι αν για κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν είναι δυνατή η
έκδοση του µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού τότε ο προσφερών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση προσκόµισης αυτών το αργότερο µέχρι 05-11-2014.
Οι µεταφορείς δηµόσιας χρήσης που έχουν λάβει µέρος σε κάποια από τις προηγούµενες διαγωνιστικές διαδικασίες σύµφωνα µε τις αριθµ.οικ.3276/11-06-2014 (ανοικτός
διαγωνισµός), οικ.4270/20-08-2014 (πρόχειρος διαγωνισµός), οικ.4873/23-09-2014και
οικ.5180/06-10-2014 (προσκλήσεις σε διαπραγµάτευση) διακηρύξεις της Π.Ε. Άρτας και
οι προσφορές τους όσον αφορά τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν δεκτές από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας υποβάλλουν µόνο την Υπεύθυνη δήλωση περίπτωση Α1 στην
οποία επιπρόσθετα συµπληρώνουν και το στοιχείο αυτό.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο συγκεκριµένο σφραγισµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά υπόδειγµα της οποίας υπάρχει στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η προσφερόµενη τιµή κατά
τµήµα είναι το συνολικό κόστος του τµήµατος εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης έκπτωσης
σε ακέραιες τιµές µονάδας
∆ιευκρίνιση: οι όροι λεωφορείο (µεγάλο-µικρό) και ∆Χ επιβατικό έχουν την
έννοια όπως αυτή αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήµατος της αριθµ..
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών αµέσως µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ελέγχονται τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια
λόγω του κατεπείγοντος του διαγωνισµού για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές απο-

ΑΔΑ: 7ΞΟΞ7Λ9-Μ9Ζ

14PROC002346501 2014-10-17

σφραγίζονται και οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός
δροµολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια
λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι
αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη
µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο µε
µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας
Αρχής, χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου.
Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων
ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις
µεταφορά των µαθητών στον τελικό προορισµό τους.
Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή
αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου. Σε περίπτωση που
αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των παιδιών µε τη
χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.)
Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους καθώς και στην περίπτωση
µετεγκατάστασης Σχολείων.
Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δροµολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς
και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα
Αρχή και ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες
και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.
Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για
πληµµελή εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται στον ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι
ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Ο ανάδοχος, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο
κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94.
Εγγυήσεις δεν προβλέπονται στο παρόντα διαγωνισµό (άρθρο 26 παρ.9
Π.∆.118/2007).
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π.∆/τος 118/2007 όπως ισχύει για το παραδεκτό της ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ δηµοσίου ποσού 1.000,00 €.
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Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται 2014-10-17
στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π. ∆.
118/07 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆/κού - Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας [Πλ.Εθν. Αντίστασης47100-Άρτα,1ος όροφος], τις εργάσιµες ώρες και στο τηλέφωνο 2681361044- Πληροφορίες: Α. Κίτσιου, Β.Κακοσίµου
Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική
µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: http://www.peartas.gov.gr.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΔΑ: 7ΞΟΞ7Λ9-Μ9Ζ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1-12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ …………………….. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 06-11-2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ (72)
ΗΜΕΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Α/Α
∆ροµολογίου
Τµήµατος

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισµού

Απαιτούµενη
χωρητικότητα
µέσων- Αριθµός µεταφεροµένων µαθητών

Αριθµός και Είδος
µεταφορικών
µέσων της προσφοράς

Αριθµοί
κυκλοφορίας
οχηµάτων

Προσφεροµένη
χωρητικότητα
µέσων βάσει
αδειών κυκλοφοράς

Ηµερήσιο
Κόστος δροµολογίου Βάσει
Προϋπολογισµού

Προσφορά
Ποσοστό έκπτωσης
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Ηµερήσιο κόστος δροµολογίου

Αριθµός
δροµολογίων στην
διάρκεια
της σύµβασης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΦΠΑ ……
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
ΑΡΤΑ ……./………/2014

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κόστος ∆ροµολογίου
στο σύνολο

της διάρκειας της σύµβασης
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10

Π. ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΑΡΤΑ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1
2 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ.

1ο ΕΙ∆ΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΤΑΣ

∆.Χ.
3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

8

25

1ο ΕΙ∆ΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΤΑΣ

∆.Χ.
3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

8

25

1ο ΕΙ∆ΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΤΑΣ

∆.Χ.
3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

6

4

33

Μέγιστο ηµερήσιο κόστος δροµολογίου

72

2.253,60

2.546,57

33

47,56

72

3.424,32

3.869,48

66

82,22

72

5.919,84

6.689,42

6

21,64

72

1.558,08

1.760,63

Με ΦΠΑ

Άνευ ΦΠΑ

31,30

Σύνολο
14

(>5%)

Χωµατόδροµος µε µεγάλη κλίση

Χωµατόδροµος µε µικρη κλίση (0-5%)

Αριθµός δροµολογίων ∆ιαγωνισµού

∆.Χ.
2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

(€)

3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟ(ΤΜ ΑΡΤΑΣ (2
ΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1
ΤΜΗΜ.
1 ΠΡ & 1 ΜΕΣΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ)

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΑΝΩ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1
3 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ.
ΕΣΩΤ. Ο∆ΟΙ
ΑΡΤΑΣ
(ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΟΥΤΙΛΙ∆ΑΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ
)∆ΙΑ∆Ρ.1ΠΡ.& 1
4 ΜΕΣΗΜ.

Εκτός πόλεως µε µεγάλη κλίση (>5%)

Εκτός πόλεως µε µικρή κλίση (0-5%)

Εντός πόλεως µε µεγάλη κλίση (>5%)

Εντός πόλεως µε µικρή κλίση (0-5%)

Προσφορότερο Μεταφορικό µέσο

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

A/A

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A (Ανήκει στην αρ. Οικ. 5325/16-10-2014 ∆ιακήρυξη)
ΤΜΗΜΑΤΑ 12
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΟ ∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
Έµφορτα χιλιόµετρα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΝΕΑ
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΕΣΩΤ.Ο∆ΟΙ
(Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑΣ)∆Ι
Α∆.1 ΠΡ.& 1
ΕΕΕΕΚ
ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ
5 ΜΕΣΗΜ.

∆.Χ.
3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

16

24

40

55,86

72

4.021,92

4.544,77

ΕΕΕΕΚ
ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ

∆.Χ.
3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

28

18

46

64,06

72

4.612,32

5.211,92

ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

∆.Χ.
4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

26

40,74

72

2.933,28

3.314,61

ΦΙΛΟΘΕΗΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΚΗΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α

∆.Χ.
4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

ΚΛΑΣ. &
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΑ∆ΩΝ

∆.Χ.
6 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

4

ΠΕΡΙΧΩΡΑ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ
ΑΣΠΑΛΑΙΟΚΟΠΡΙΑ)ΚΥΨΕΛΗ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
10 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. ΚΥΨΕΛΗΣ

∆.Χ.
6 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΠΑΛΙΟΚΟΠΡΙ
ΚΥΨΕΛΗΣΣΤΑΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1
11 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ.

∆.Χ.
1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

6

7

8

9

ΚΑΜΠΗΕΣΩΕΡΙΚΟΙ Ο∆ΟΙ
(Β.ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ)1
ΠΡ.&
2ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.
ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ)
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΜΕΧΑΡΧΗ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
1ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΚΑΙ
1 ΒΡΑ∆ΥΝΗ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΛ
ΑΡΤΑΣ (ΑΠΛΗ
ΒΡΑ∆.
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ)
3ο ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΕΤΡΟ) ΧΑΛΚΙΑ∆ΕΣ &
ΛΙΑΝΟΒΑΤΟΣΧΑΛΚΙΑ∆ΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

1

4

21

2

17

21

28,25

72

2.034,00

2.298,42

7

11

25,94

72

1.867,68

2.110,48

8

18

6

32

51,24

72

3.689,28

4.168,89

2

6

8

24,36

72

1.753,92

1.981,93
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ΛΑΓΚΑ∆Α
ΜΕΧΡΙ ΣΥΚΟΥΛΑ
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ)
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
12 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

∆.Χ.
1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΑ

12

ΑΡΤΑ, 10-10-2014

12

27,30
500,47

72

1.965,60
36.033,84

2.221,13
40.718,24
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