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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.     585/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε 

κλειστές προσφορές σε ευρώ  

Αντικείµενο: Μίσθωση µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των φοιτητών του ∆.Π.Θ. στην 

πόλη  της  Αλεξ/πολης  από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης. 

 

CPV: 60172000-4 

 

Συνολικός Προϋπολογισµός: ∆απάνη, ποσού τριάντα   χιλιάδων διακοσίων δώδεκα  (30.000,00) 

ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για χρονικό διάστηµα από 1 Ιουνίου 2016 

και µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2016 και µε δικαίωµα προαίρεσης ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000,00) 

ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για παράταση ενός µήνα ήτοι από 1-10-

2016 έως 31-10-2016  

Αναλυτικά: 30.000,00 (24.390,24+5.609,76 ΦΠΑ) ευρώ, 20.000,00  

Το σύνολο της δαπάνης για την παραπάνω µίσθωση θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό 

του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Κ.Α.ΕΞ. 0815-01 του έτους 2016 µε Α.∆.Π. 8/2016.  

Κριτήριο Κατακύρωσης: η πλέον συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά  ανά 

δροµολόγιο (µετάβαση και επιστροφή) ανά  πόλη. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από 1 Ιουνίου 2016 και µέχρι 

30 Σεπτεµβρίου 2016 και µε δικαίωµα  προαίρεσης εκ µέρους του Πανεπιστηµίου για παράταση 

ενός µήνα ήτοι από 1-10-2016 έως 31-10-2016, εξαιρουµένων των θερινών διακοπών. Σε 

περίπτωση που η τακτική  διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της παραπάνω 

περιόδου, η σχετική σύµβαση λύεται αυτοδικαίως χωρίς αξίωση αποζηµίωσης εκ µέρους του 

αναδόχου. 

 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισµού:16 Μαΐου 2016, ηµέρα  ∆ευτέρα  και 

ώρα 10:00 π.µ. 

 

Άρθρο 1 : Ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα σύµβαση: 

 

1. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

2. Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

             θεµάτων». 

3. Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί δηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών 
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             του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

4. To άρθρο 1 του ν.2083/92 

5. Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών 

«Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83. Παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

6. Την αριθµ Α118/10-9-2014 (8/2014) απόφαση του Πρύτανη του ∆ΠΘ ανακοινοποιηµένη 

στο ορθό στις 23-10-2014 (ΦΕΚ2997/Β/6-11-2014) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους 

Αναπληρωτές Πρύτανη του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης». 

7. Την αριθµ. 22 / 24 / 14 Απριλίου 2016 (αριθ.πρωτ. ∆ΠΘ/ΣΥΓΚ/13986/440) απόφαση 

της Συγκλήτου του ∆.Π.Θ. 

8. Κάθε άλλη νοµοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

 

∆ηµοσιότητα: 

Το πρωτογενές αίτηµα της ανωτέρω προµήθειας αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων µε αριθµό δηµοσίευσης 16REQ003990100/2016-03-11, η µε αριθµ. 6/23/10 Μαρτίου 

2016 (αριθ.πρωτ. ∆ΠΘ/ΣΥΓΚ/8403/276) απόφαση της Συγκλήτου του ∆ηµοκρίτειου 

Πανεπιστηµίου Θράκης αναρτήθηκε στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α:698146ΨΖΥ1-Σ32, και στο 

Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ηµoσίων Συµβάσεων µε αριθµό ανάρτησης: 16REQ003990677/2016-03-

11.                                             

 

Άρθρο 2 : ∆ικαίωµα συµµετοχής 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

β) ενώσεις εργολάβων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) συνεταιρισµοί 

δ) κοινοπραξίες εργολάβων  

 Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να ασχολούνται και δραστηριοποιούνται συστηµατικά και 

αποδεδειγµένα µε το αντικείµενο του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού, κατά τη διάρκεια τριών (3) 

τουλάχιστον προηγούµενων ετών συνεχώς µε τη σηµερινή µορφή της επιχείρησης. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 

τούτο εάν ανατεθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί 

αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται  έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

 Κάθε υποψήφιος συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, υποβάλλει ατοµικά προσφορά, δε δύναται να συµµετάσχει στο διαγωνισµό ως µέλος 

ένωσης παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίας. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν 

υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αµφότερες ως απαράδεκτες. 

  

Άρθρο 3: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Οι συµµετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισµό θα πρέπει : 

Να καταθέσουν το αργότερο µέχρι και την ηµέρα και ώρα διενέργειας του, δηλαδή 16 Μαΐου 2016, 

ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 π.µ.. στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ηµοκριτείου 

Πανεπιστηµίου Θράκης στην Κοµοτηνή (κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος όροφος), Πανεπιστηµιούπολη 

Κοµοτηνής, Τ.Κ. 69100, είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νοµίµου αντιπροσώπου τους τον φάκελο 

της προσφοράς τους. 

- Οι φάκελοι των προσφορών επίσης µπορούν να αποστέλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία (Τµήµα 

Προµηθειών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Κοµοτηνή- κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος 
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όροφος - Πανεπιστηµιούπολη Κοµοτηνής, Τ.Κ. 69100) µε οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να 

περιέλθουν µε δική τους ευθύνη και µε απόδειξη παραλαβής το αργότερο µέχρι 16-5-2016 και ώρα 

10 π.µ. στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών  του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου. 

Προσφορές που θα κατατεθούν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή θα περιέλθουν στην παραπάνω 

υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

α) Προσφορά για τη Μίσθωση µεταφορικών µέσων, για τη µεταφορά των φοιτητών του 

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης στην πόλη της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ από και προς τους 

χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης. 

β) Ο αριθµός της προκήρυξης και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 585 /2016. 

γ) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, που είναι το Τµήµα Προµηθειών 

του ∆.Π.Θ.-Πανεπιστηµιούπολη Κοµοτηνής-Κτίριο ∆ιοίκησης-Κοµοτηνή. 

δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 

Μέσα στον πιο πάνω αναφερόµενο φάκελο, τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

στον διαγωνισµό (όπως παρακάτω):  

 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

(1.) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε 2% επί της  

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να εκδοθούν σύµφωνα µε ότι 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007. 

 

(2.) Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

Ι) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίον συµµετέχει (αριθµός διακήρυξης, 

αντικείµενο. 

ΙΙ) να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του : 

Α)δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήµατα: 

-συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998, σελ 1) 

-δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26
ης

 

Μαϊου 1997 (EEC 195 της 25/6/1997 σελ. 1) στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ 358 της 31/12/98 σελ. 2). 

-απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995 σελ. 48) 

-νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE 

L 166 της 28-6/1991 σελ 7) η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 344 της 28/12/2001 σελ. 76 ) η οποία ενσωµατώθηκε µε 

το ν. 3424/2005 (Α 305). 

-για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

χρεοκοπίας. 

- κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων : 

- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14 

- 31 παρ. 4, 5 και 6 
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- 32 παρ. 4 και 5 

- 35 παρ. 5 του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

 

(3.) Υπεύθυνη δήλωση  της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, , στην οποίαν: 

Ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίον συµµετέχει (αριθµός διακήρυξης, 

αντικείµενο διαγωνισµού) 

ΙΙ) θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: 

α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις. 

III) - ότι η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας 

έλαβε γνώση και δέχεται ανεπιφύλακτα και έχει ισχύ ενενήντα (90) ηµέρες 

-∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

- ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆.118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 

προσφοράς. 

- ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄ 153) 

- Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) 

 

Σηµείωση: Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται  από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, ήτοι: 

*Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο. 

** Αν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι νοµικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο 

καθένας ξεχωριστά: 

-οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών. 

-ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε. 

-Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισµών. 

 

(4.) Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο τους. 

 

(5.) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφ΄ενός η εγγραφή 

τους σ΄αυτό και στο ειδικό επάγγελµα που σχετίζεται µε το αντικείµενο του προκηρυχθέντος 

διαγωνισµού.  

 

καθώς και δύο επί πλέον σφραγισµένοι φάκελοι, οι οποίοι θα αναγράφουν: 

Α) ο µεν ένας την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Β) ο δε άλλος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Εντός του οποίου τοποθετούνται σε ένα  (1) αντίγραφο: 

• Οι Τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόµενης υπηρεσίας 

• Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Τεχνική Προσφορά του 

Υποψήφιου Αναδόχου της Υπηρεσίας. 
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Ο  φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει έγγραφο του προσφέροντα 

(υπογεγραµµένο και σφραγισµένο) στο οποίο θα αναφέρεται: 

- ο αριθµός των λεωφορείων - πούλµαν που θα διαθέτει για την µεταφορά των φοιτητών του 

Πανεπιστηµίου 

- η χώρα προέλευσής τους 

- το έτος κατασκευής τους 

- η άδεια και ο αριθµός κυκλοφορίας τους 

- ο αριθµός των θέσεων 

- η έδρα τους και  

- οι αναλυτικές  τεχνικές προδιαγραφές των προς µίσθωση λεωφορείων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Τα προς µίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον σαράντα οκτώ 

(48) επιβαινόντων ατόµων εκ των οποίων τουλάχιστον οι τριάντα πέντε (35) θέσεις να είναι 

καθηµένων, να µην είναι διώροφα. 

• Τουλάχιστον το ένα από τα τρία λεωφορεία να διαθέτει ράµπα για επιβίβαση ΑΜΕΑ, 

µηχανική ή υδραυλική, να δηλώνεται µε  υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του 

Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,   

• Να έχουν όριο ηλικίας συνολικά στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή µέχρι 27 έτη. Αν το 

παραπάνω όριο δεν προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας να προσκοµισθεί βεβαίωση 

αρµόδιας υπηρεσίας . 

• Να είναι εφοδιασµένα µε ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου. 

• Να διαθέτουν κλιµατισµό, να δηλώνεται µε  υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του 

Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

• Να είναι ασφαλισµένα σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία για την αστική ευθύνη 

κάθε τρίτου συµπεριλαµβανοµένων και των επιβαινόντων, από θάνατο, σωµατική βλάβη ή 

υλικές ζηµίες, που ήθελαν υποστεί κατά τη λειτουργία τους. 

 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί: 

για την πόλη της Αλεξανδρούπολης 600 δροµολόγια/µήνα ενδεικτικά  µε την εξής διαδροµή: 

Αφετηρία ((που θα ορισθεί) – Λεωφ. ∆ηµοκρατίας – Λεωφ. Μάκρης – Χιλή – Νοσοκοµείο 

(∆ΡΑΓΑΝΑ) – Πανεπιστήµιο (∆ΡΑΓΑΝΑ)   και επιστροφή. 

Τα δροµολόγια θα κατανεµηθούν σε όλες τις εργάσιµες ηµέρες και τα σαββατοκύριακα και τις 

λοιπές αργίες σε συνεννόηση µε την αναθέτουσα αρχή." 

* Υπάρχει δυνατότητα είτε αύξησης είτε µείωσης του αντικειµένου της σύµβασης σε θέµατα που 

αφορούν στον αριθµό των δροµολογίων και στον αριθµό των προς µίσθωση λεωφορείων µε 

ανάλογη αύξηση ή µείωση αντίστοιχα της αποζηµίωσης του αναδόχου, σε περίπτωση που 

αυξηθούν ή µειωθούν οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. 

Η µεταφορά των φοιτητών  θα γίνεται στα χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από το ακαδηµαϊκό 

ηµερολόγιο του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.  

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των φοιτητών  εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί: η 

δροµολόγηση συνολικά  (3) λεωφορείων  τουλάχιστον . 

Ο αριθµός των δροµολογίων  και ο αριθµός των προς µίσθωση λεωφορείων, στο πλαίσιο του 

προϋπολογισµού δαπάνης µπορούν να τροποποιούνται και να αυξοµειώνονται, µέχρι ποσοστού 

20% ύστερα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου, σε περίπτωση που αυξηθούν ή µειωθούν 

αντίστοιχα οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής (λόγω εξεταστικής περιόδου, λόγω αύξησης αριθµού 

µεταφερόµενων φοιτητών, συµµετοχή φοιτητών πέραν του προγράµµατος σπουδών σε σεµινάρια, 

φροντιστηριακά µαθήµατα, έκτακτες διδασκαλίες, συνέδρια κ.λ.π), είτε ακόµη και να 

αναστέλλονται εντελώς και θα ισχύουν για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (µε ανάλογη 
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αυξοµείωση της αµοιβής), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών. Το Πανεπιστήµιο 

καθορίζει τις τυχόν στάσεις για την επιβίβαση - αποβίβαση των φοιτητών. Η ειδοποίηση για 

τροποποιήσεις - αλλαγές θα γίνεται τουλάχιστον από την προηγούµενη. Τον έλεγχο των διαδροµών 

και τη σωστή τήρηση των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης θα έχει ο αρµόδιος 

υπάλληλος που θα ορισθεί από το Πανεπιστήµιο. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 

περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη ∆ιακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς.  

 

Συγκεκριµένα:  

Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία 

πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. 

1.Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σε ένα(1) αντίγραφο, σύµφωνα µε το σχέδιο «ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που επισυνάπτεται στη διακήρυξη και θα περιλαµβάνει, µε 

ποινή αποκλεισµού και τα εξής στοιχεία.  

α) Την πόλη για την οποία συµµετέχει στη διαδικασία 

β) Το ζητούµενο µίσθωµα συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για µία διαδροµή-δροµολόγιο 

(µετάβαση και επιστροφή) του ενός λεωφορείου. 

2. η τιµή του δροµολογίου (µετάβαση και επιστροφή) ανά πόλη είναι σταθερή. Η τιµή αυτή 

δεν επιδέχεται καµία αναπροσαρµογή (αύξηση ή µείωση). Η τιµή του δροµολογίου ορίζεται 

ως ακολούθως: 

-για την πόλη της Αλεξανδρούπολης: 27,80 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

∆ιαφοροποίηση (είτε προς τα κάτω είτε προς τα άνω) των ως άνω τιµών, δεν επιτρέπεται. 
Εφόσον από την οικονοµική προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 

Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

3.Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού και  

  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα από τεχνικο -  

οικονοµική άποψη προσφορά. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

τεχνική προσφορά. 

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από τεχνικο-οικονοµικής άποψης προσφοράς, θα 

αξιολογηθούν µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε όλους 

τους όρους της διακήρυξης. 

Με τον παρόντα διαγωνισµό η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει την επιλογή αναδόχου 

ικανού να παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες και να αναλάβει αµέσως µετά την κατακύρωση του 

διαγωνισµού την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό οι 

διαγωνιζόµενοι οφείλουν, µε την πληρότητα και το περιεχόµενο των στοιχείων του υποφακέλου 

της τεχνικής προσφοράς τους, να αποδείξουν αφενός, ότι έχουν γνώση και εµπειρία για την παροχή 

των ζητουµένων υπηρεσιών και αφετέρου, ότι είναι σε πλήρη ετοιµότητα για άµεση ανάληψη του 

έργου και ότι έχουν το κατάλληλο προσωπικό, τα µέσα και την οργάνωση για την παροχή των 

υπηρεσιών αυτών.  
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Κριτήρια ανάθεσης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

1. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από τεχνικο-οικονοµικής άποψης προσφοράς 

αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες 

µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

2. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών συνίσταται στη βαθµολόγηση κριτηρίων του 

κάτωθι πίνακα Α. 

3. Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. 

4. Το κριτήριο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιγράφεται µε τον ακόλουθο 

αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας: 

5.  Τα τεχνικά στοιχεία αξιολόγησης  κατατάσσονται σε δύο οµάδες. 

Ι. Οµάδα (Α) που περιλαµβάνει το στοιχείο: (1),(2)  και 

ΙΙ. Οµάδα (Β) που περιλαµβάνει το στοιχείο (1)  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (σι) 

BAΘMOΛOΓΙA 

(βι) 

ΟΜΑ∆Α A    

Α1.Χωρητικότητα Λεωφορείων. 

[Ελάχιστος αριθµός επιβαινόντων (48) άτοµα] 

 

60% 100-110 

Α2. Προσβασιµότητα σε  ΑΜΕΑ 

[ελάχιστη απαίτηση: να διαθέτουν ράµπα για ένα 

(1) λεωφορείο] 

20% 100-110 

Σύνολο οµάδας Α 80%  

ΟΜΑ∆Α Β (Επαγγελµατική Ικανότητα )   

Β1. Η απαιτούµενη εµπειρία παροχής υπηρεσιών 

µαζικής µεταφοράς. (ελάχιστη απαίτηση: 5 έτη) 

20% 100-110 

Σύνολο οµάδας Β 20%  

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 100% 100-110 

 

 

Α' ΟΜΑ∆Α (συντελεστής βαρύτητας 80%) 

1.  Λεωφορεία µε χωρητικότητα αριθµού επιβαινόντων (48) ατόµων βαθµολογούνται µε 100 

βαθµούς. Για κάθε (10) επιπλέον επιβαίνοντες  βαθµολογούνται  µε έναν επιπλέον βαθµό π.χ. 

λεωφορεία µε χωρητικότητα αριθµού επιβαινόντων (98) ατόµων βαθµολογούνται µε 105 βαθµούς 

 

2. Προσβασιµότητα σε  ΑΜΕΑ: Η ελάχιστη απαίτηση δηλαδή  να διαθέτει  ράµπα για ένα(1) 

λεωφορείο, βαθµολογείται µε 100 βαθµούς. Εάν ο διαγωνιζόµενος διαθέτει ράµπα για δύο 

λεωφορεία βαθµολογείται µε 101 βαθµούς  κ.οκ. 

 

Β' ΟΜΑ∆Α (συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1. Αξιολογείται και βαθµολογείται συγκριτικά η ικανότητα των υποψηφίων να παράσχουν τις 

ζητούµενες υπηρεσίες µε βάση : 

- Την τεχνογνωσία σε υπηρεσίες µαζικής µεταφοράς σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα. 

- Την εµπειρία σε υπηρεσίες µαζικής µεταφοράς που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο 

ανάδοχο µε την σηµερινή µορφή της επιχείρησης κατά τα προηγούµενα έτη. Να διαθέτει 

αποδεικτικά στοιχεία. Η ελάχιστη απαίτηση βαθµολογείται µε 100 βαθµούς, για κάθε επιπλέον έτος 

εµπειρίας βαθµολογείται µε έναν επιπλέον βαθµό. 
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∆ιευκρινήσεις για την βαθµολογία 

Οι προσφορές βαθµολογούνται βάσει των κριτηρίων των οµάδων. Η αντίστοιχη βαθµολογία κάθε 

κριτηρίου προκύπτει σύµφωνα µε την εκτίµηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των 

προσφορών και θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, αναλογική της κάλυψης των τεχνικών 

απαιτήσεων και συγκριτική µεταξύ των στοιχείων των διαγωνιζόµενων. 

 

Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς όλες οι τεχνικές απαιτήσεις (απαράβατοι όροι) της διακήρυξης. Η 

βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι 

προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης έστω και 

σε ένα κριτήριο, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Η επάρκεια κάθε διαγωνιζόµενου, ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης 

κρίνεται στην αιτιολογηµένη έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών. 

 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε 

προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο 

οµάδων. Η σταθµισµένη βαθµολογία των τεχνικά αποδεκτών προσφορών µε βάση τα παραπάνω 

κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. 

 

Η Επιτροπή βαθµολογεί την Τεχνική Προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου, βαθµολογώντας κάθε 

κριτήριο και υπολογίζοντας το συνολικό Βαθµό Τεχνικής Αξιολόγησης (ΒΤΑ), ως άθροισµα των 

σταθµισµένων βαθµολογιών των τριών κριτηρίων, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Με βάση τους 

βαθµούς αυτούς προσδιορίζει τους διαγωνιζόµενους οι οποίοι βαθµολογήθηκαν µε βαθµό έστω 

ενός κριτηρίου τεχνικής αξιολόγησης ή µε συνολικό Βαθµό Τεχνικής Αξιολόγησης (ΒΤΑ) 

µικρότερο από τα αποδεκτά όρια και οι οποίοι αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του 

διαγωνισµού. 

 

Α. Υπολογισµός Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς 

Ο βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) κάθε διαγωνιζοµένου υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο 

τύπο : 

 

                   ΒΤΑδ                 ΒΤΑδ 

BTΠ = ------------------ =  ----------- 

                MaxBTA               110 

 

 

ΒΤΑδ = Βαθµολογία Τεχνικής Αξιολόγησης του διαγωνιζοµένου 

MaxΒΤΑ = Μέγιστη Βαθµολογία Τεχνικής Αξιολόγησης =110 βαθµοί 

Τελικά, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα τεχνικής βαθµολογίας κατά φθίνουσα σειρά Βαθµού 

Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Β. Αξιολόγηση (υπο)φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς» 

Ως οικονοµική προσφορά λαµβάνεται η σταθερή τιµή του δροµολογίου ανά πόλη: 

                                                                         

                                                       ΒΟΠ=  1  

                                                                                  

ΒΟΠ : Βαθµός Οικονοµικής Προσφοράς 
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Ο ΒΟΠ για κάθε διαγωνιζόµενο είναι η µονάδα (1), καθόσον  η τιµή του δροµολογίου (µετάβαση 

και επιστροφή) ανά πόλη είναι σταθερή. Η τιµή αυτή δεν επιδέχεται καµία αναπροσαρµογή 

(αύξηση ή µείωση). Η τιµή του δροµολογίου ορίζεται ως ακολούθως: 

-για την πόλη της Ξάνθης: 22,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

-για την πόλη της Αλεξανδρούπολης: 27,80 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

 

Γ. Σύνταξη Πίνακα Συνολικής Βαθµολογίας 

Ακολούθως η Επιτροπή υπολογίζει τους συνολικούς βαθµούς (ΣΒ) κάθε διαγωνιζοµένου µε βάση 

τον τύπο: 

ΣΒ= ΒΤΠ + ΒΟΠ 

Οι διαγωνιζόµενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του Συνολικού Βαθµού τους 

(ΣΒ). 

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει τα αιτιολογηµένα 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών και υποβάλλει την 

εισήγησή της και τα σχετικά στοιχεία του διαγωνισµού για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί άµεσα στους προσφέροντες, µέσω του συστήµατος. 

 
∆. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 

Πλέον συµφέρουσα από τεχνικο-οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που έχει αξιολογηθεί µε 

τον υψηλότερο συνολικό βαθµό (ΣΒ). 

Ο ∆ιαγωνισµός κατακυρώνεται στον πάροχο υπηρεσιών που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα 

οικονοµοτεχνική προσφορά  . 

 

Άρθρο 5: Προσφυγές 

 

Ο προµηθευτής µπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανή 

προσφυγή) κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 

20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/2007, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, 

από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου πιστοποιηµένου στο Σύστηµα συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω 

απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Κάθε ενδιαφερόµενος-συµµετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του, 

απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου, ασκείται υποχρεωτικά, 

εντός δέκα (10) ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση της αντίστοιχης πράξης ή 

παράλειψης και ενώπιον της αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά 

στο θιγόµενο από τυχόν µερική ή ολική παραδοχή της. 

Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής, 

άλλως τεκµαίρεται σιωπηρή απόρριψή της. 

Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής, η άσκηση αυτής καθώς και η προθεσµία για την άσκηση 

ασφαλιστικών µέτρων και η άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. 

Η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 

του Ν. 3886/2010. 

 

Άρθρο 6: Κρίσεις – Αποτελέσµατα 

1. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο (Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού), µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει : 
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α)   Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι 

και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/07. 

β)  Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

(γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης, εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής 

(δ) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το αρµόδιο όργανο του Πανεπιστηµίου  και 

ανακοινώνεται µε έγγραφο στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο.  

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης υπάρχει δυνατότητα είτε αύξησης είτε µείωσης του 

οικονοµικού αντικειµένου της, σε θέµατα που αφορούν στον αριθµό των δροµολογίων και στον 

αριθµό των προς µίσθωση λεωφορείων µε ανάλογη αύξηση ή µείωση αντίστοιχα της αποζηµίωσης 

του αναδόχου ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, σε περίπτωση που αυξηθούν ή µειωθούν 

αντίστοιχα οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής (λόγω εξεταστικής περιόδου, λόγω αύξησης αριθµού 

µεταφερόµενων φοιτητών, συµµετοχή φοιτητών πέραν του προγράµµατος σπουδών σε σεµινάρια, 

φροντιστηριακά µαθήµατα, έκτακτες διδασκαλίες, συνέδρια κ.λ.π). 

4. Η σύµβαση µπορεί να διακοπεί µονοµερώς εκ µέρους του Πανεπιστηµίου στις περιπτώσεις: α) 

βλάβης του δηµοσίου συµφέροντος και β) αποδεδειγµένης οικονοµικής αδυναµίας, χωρίς  καµία 

αξίωση από µέρους του αναδόχου. 

5. Το Πανεπιστήµιο θα έχει δυνατότητα µονοµερούς λύσης της σύµβασης: α) για εξαιρετικούς κατά 

την κείµενη νοµοθεσία λόγους, β) αποδεδειγµένης οικονοµικής αδυναµίας, µετά από 

προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη στον ανάδοχο εργολάβο, ένα (1) µήνα 

τουλάχιστον πριν. Ο ανάδοχος εργολάβος σε µια τέτοια περίπτωση δεν θα µπορεί να αξιώσει καµία 

αποζηµίωση  και από οποιαδήποτε νοµική αιτία. Περαιτέρω απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση σε 

οποιονδήποτε τρίτο οποιασδήποτε απαίτησης του εργολάβου εναντίον του Πανεπιστηµίου.  

6. Το Πανεπιστήµιο αποφασίζει για την τύχη του διαγωνισµού 

 

Άρθρο 7. Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού – Σύµβαση 

 

1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  και 

ανακοινώνεται εγγράφως στον ανάδοχο. 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

3. Ο συµµετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

4. Εάν ο συµµετέχων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση 

εντός του προβλεπόµενου από τη νοµοθεσία χρονικού διαστήµατος, τότε κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 

Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 

5. ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύµβασης µετά τη σύναψη και την υπογραφή της, εκτός εάν 

προβλέπεται από την διακήρυξη. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον 

συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

6. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

7. Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και την σύµβαση ο πάροχος υπηρεσίας υπάγεται 

στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων Κοµοτηνής. 

8. Οι από την σύµβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυµβαλλοµένου κατά του ∆.Π.Θ. 

συµφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. Επιτρέπεται µόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν µέρει του 

16PROC004286733 2016-04-25

ΑΔΑ: 7ΛΠ046ΨΖΥ1-ΝΣ5



Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Προκήρυξη 585/2016 Σελίδα 11 

 

τιµήµατος προς αναγνωρισµένες τράπεζες µε προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής.   

 

Άρθρο 8: Εκτέλεση της Σύµβασης 

 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η συµβατική ποσότητα 

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 

γ) Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση 

Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των δροµολογίων, ο αριθµός των λεωφορείων καθώς και η πιστή 

εφαρµογή των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης  θα γίνεται από   

αρµόδιο υπάλληλο του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

διευκολύνει τα εντεταλµένα όργανα του Πανεπιστηµίου στο έργο τους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του Πανεπιστηµίου καθώς και των 

αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους και τις διατάξεις για την ασφαλή 

µεταφορά των φοιτητών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει ώστε τα αυτοκίνητα που θα διατεθούν για το µεταφορικό 

έργο να δέχονται και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

 

 Άρθρο 9: Παραλαβή Υπηρεσίας 

 

1.Η επίβλεψη της ακριβούς και ποιοτικής τήρησης των όρων της σύµβασης καθώς και η 

αξιολόγηση της συνεργασίας του αναδόχου µε την Υπηρεσία, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να 

παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου σε όλα τα στάδια πραγµατοποιείται από αρµόδιο υπάλληλο  

που ορίζει το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 

2.Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εργασίας γίνεται από ειδικά ορισµένη µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Επιτροπή Παραλαβής. Η  Επιτροπή 

Παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο σε δύο (2) αντίτυπα στην περίπτωση της παραλαβής 

και σε τρία (3) αντίτυπα στην περίπτωση της απόρριψης. 

3.Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός, το 

βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όµως το δικαίωµα να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει 

εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία µέσα σε δέκα 

(10) ηµέρες αφότου συµβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναµία 

του να εκτελέσει στο σύνολό της ή µερικά την υπηρεσία που ανέλαβε. 

 

Άρθρο 10: Κυρώσεις Αναδόχου 

 

1. Σε περίπτωση που η υπηρεσία, η οποία προβλέπεται από την σύµβαση, δεν εκτελεσθεί για µία 

ηµέρα, επιβάλλεται πρόστιµο 0,5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας. 

2.Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόµενης ηµέρας, το ποσοστό του προστίµου ανέρχεται σε 1%. 

3.Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης έχει το δικαίωµα να επιβάλει µέχρι τα αναφερόµενα 

παραπάνω πρόστιµα (παράγραφος 1 και 2) ακόµη και σε περίπτωση µερικής εκτέλεσης της 

σύµβασης. Σε περίπτωση συνέχισης της µη εκτέλεσης της εργασίας άνω των δύο (2) ηµερών θα 

επιβάλλεται εφάπαξ συνολικό πρόστιµο 3% επί της συνολικής συµβατικής αξίας. 

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, η υποχρέωση καταβολής του προστίµου  βαρύνει 

όλα τα µέλη της εις ολόκληρον.  
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5.Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρεί, να  δίνει ως ενέχυρο ή να µεταβιβάζει τη σύµβαση ή 

οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα ή τις  υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς προηγούµενη 

γραπτή συγκατάθεση του Πανεπιστηµίου. Επιτρέπεται µόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν µέρει του 

τιµήµατος προς τις αναγνωρισµένες τράπεζες ύστερα από απόφαση αποδοχής της εκχώρησης από 

την Σύγκλητο του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. 

6.Η αντισυµβατική συµπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο αποκλεισµού του σε επόµενους 

διαγωνισµούς του Ιδρύµατος. 

7.Εφόσον οι φοιτητές δεν κάνουν χρήση των µισθωµένων λεωφορείων, το Πανεπιστήµιο διατηρεί 

το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση, χωρίς να έχει δικαίωµα αποζηµίωσης ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 11: Χρόνος Ισχύος της Σύµβασης 

 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από 1-6-2016 και έως 30-9-2016 εξαιρουµένων των θερινών 

διακοπών. Υπάρχει δυνατότητα µονοµερούς παράτασης εκ µέρους του Πανεπιστήµιου για ένα 

µήνα ήτοι από 1-10-2016 έως 31-10-2016 ύστερα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής .Σε περίπτωση που η τακτική  διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρωθεί πριν από 

τη λήξη της παραπάνω περιόδου, η σχετική σύµβαση λύεται αυτοδικαίως χωρίς αξίωση 

αποζηµίωσης εκ µέρους του αναδόχου. 

 

Άρθρο 12: Πληρωµή – Κρατήσεις 

 

1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, κάθε µήνα, πάντα µετά την εκτέλεση της 

αντίστοιχης υπηρεσίας βεβαιούµενης από τον αρµόδιο υπάλληλο που θα ορίσει το Πανεπιστήµιο, ο 

οποίος θα βεβαιώσει την καλή εκτέλεση του έργου, µε έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων  πληρωµής, 

θεωρούµενων από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι αναλυτικά:
 

-Ποσοστό 0,10% καθώς και χαρτόσηµο 3% επί  του 0,10% της αξίας του τιµολογίου εκτός Φ.Π.Α 

υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (βάσει του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) . 

- Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Πανεπιστήµιο. 

-Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος επί της καθαρής συµβατικής αξίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα 

βαρύνει δε τον προµηθευτή. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος και συµψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του. 

3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την προς υπογραφή σύµβαση ανήκει στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων του Ν. Ροδόπης. 

 

Κοµοτηνή, 25-4-2016 

 

Ο  Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονοµικών 

 

 

 

 

Αν.Καθηγητής Φώτιος Μάρης 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ I 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ............................................................................... 

Κατάστηµα ............................................................................................. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης .......... 

Ευρώ .................................… 

 

Προς 

Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

Ταχ .∆/νση :  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ  ………….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του ποσού των ………………….. 

χιλιάδων ……………………. ευρώ και ……………. λεπτών (………€) υπέρ της Εταιρείας 

...............................................∆/νση.......................................................................................................

........ για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό που αφορά στην «Μίσθωση 

µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των φοιτητών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 

στην πόλη της  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και 

στέγασης,  

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.585/2016 ∆ιακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη 

συµµετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται στη ∆\ξη) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ονοµασία Τράπεζας ............................................................................... 

Κατάστηµα ............................................................................................. 

 Ηµεροµηνία Έκδοσης ............................................................................ 

 Ευρώ ........................…………………………………………………………………………..  

 

Προς 

Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

Ταχ. ∆/νση :  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του ποσού των .......................... 

.............. ευρώ υπέρ της Εταιρείας ...................................................................................................... 

∆/νση............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση 

των όρων της υπ’ αριθµ. Σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………... 

………… για την 

……………………………………………………………………………………… . 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την 

καλή εκτέλεση της ανωτέρω Σύµβασης  καθ΄όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (όπως αναφέρεται στη ∆\ξη). 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑII 
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∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΦΠΑ  ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22,602 € 5,198€ 27,800 € 

 

 

                                                      Όνομα - Επωνυμία - Σφραγίδα - Υπογραφή 

 

 

16PROC004286733 2016-04-25

ΑΔΑ: 7ΛΠ046ΨΖΥ1-ΝΣ5


		2016-04-25T10:50:00+0300
	Athens




