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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
A.
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1.
Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α΄/19-8-2005) άρθρο 35, «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς –Θέματα Υπουργείου
Ανάπτυξης»
2.
Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ/Α/173/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως προστέθηκε με την από 5/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
ΦΕΚ Α237/5-12-2012 και το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012
3.
Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α΄/96) άρθρο
11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ
66/Α΄ 11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05, καθώς και της αριθ. 24014/25-11-2005 (ΦΕΚ 1637/Β/05)
Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005»
4.
Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016».
5.
Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει
6.
Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
Συναλλαγές».
7.
Του Ν. 2362/95: "Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις", όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3871/10(ΦΕΚ 141/Α/17.08.10) "Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη".
8.
Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-9-2011) άρθρο 4, παρ. 3, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
9.
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ.Α΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
10.
Του κανονισμού αριθμ. 2342/15-12-2015 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
11.
Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2006/2004.
12.
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014 τ.Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
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13.
Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
14.
Της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013 τ.Β΄) Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
15.
Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
16.
Του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α/17.12.2014) – Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών,Τηλεπικοινωνιών
και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
17.
Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
18.
Την με αριθ. 123043/B1/19-7-2017 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου
2729/Β/4-8-2017.
19.
Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/10-1-2017 εγκριτικής απόφασης της Συγκλήτου του ΔΠΘ
(αριθμ.180 /2017 Πράξη του Πρύτανη), περί ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη του ΔΠΘ, μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη.
20.
Την αριθμ.ΔΠΘ/ΠΡ/57154/3687/30-8-2017 απόφαση του Πρύτανη του ΔΠΘ, περί έγκρισης
ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης.
21.
Την αριθμ. ΔΠΘ/ΠΡ/57154/3687/30-8-2017 απόφαση του Πρύτανη του ΔΠΘ, περί έγκρισης
προκήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έγκρισης των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης καθώς και έγκριση του προϋπολογισμού της δαπάνης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1- Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, , για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για
τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξ/πολη από και προς τους
χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
2- κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής, ανά δρομολόγιο (μετάβαση και επιστροφή) ανά πόλη
3- Ο Συνολικός Προϋπολογισμός : δαπάνη ποσού τετρακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα
έξι (403.296,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% για το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018 ήτοι από 1/1/2018 -30/6/2018 και τυχόν παρατάσεων αυτού) και με δικαίωμα προαίρεσης
ποσού διακοσίων εξήντα οκτώ οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων 268.864,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ 24% για τέσσερις μήνες επιπλέον ήτοι από 1-9-2018 έως 31-12-2018 με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής. Για το χρονικό διάστημα από 1/1/201830/6/2018 έχει γίνει σχετική πρόβλεψη που ανέρχεται στο ποσό των 403.296 ευρώ, ΚΑΕξ. 0815-01,
ΑΔΠ:13 ενώ για το χρονικό διάστημα της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης από 1/9/2018-31/12/2018
έχει γίνει σχετική πρόβλεψη που ανέρχεται στο ποσό των 268.864 ευρώ, ΚΑΕξ. 0815-01,ΑΔΠ:18.

4- Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος. Το διάστημα υποβολής των προσφορών ορίζεται σε τουλάχιστον 30 ημερών από την
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ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης, γίνεται δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο
τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό και στο
Νομαρχιακό Τύπο. Τέλος, η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην Ιστοσελίδα του ΔΠΘ.
5- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

1-11-2017

Τετάρτη

10:00

6- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
μέχρι τις 26 -10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.
Μετά την παρεύλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Ν. 4155/2013 και το αρ. 8 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
7- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α)
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β)
ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ)
συνεταιρισμοί,
δ)
κοινοπραξίες προμηθευτών,
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, δ) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς ή αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση,
στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
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ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία:
Οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους χρήστες διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με τη
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TΑXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας
ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από
το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γεν. Δ/νσης Κρατικών
Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ
αποστέλλοντας:
-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του ΠΔ 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
7- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
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Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές, αυτά παρέχονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη
λήψη της σχετικής αιτήσεως.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, στο Νομαρχιακό Τύπο τον
ανάδοχο και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κομοτηνή, 1 Σεπτεμβρίου 2017
O Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών

Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Μάρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Τμήμα Προμηθειών Κομοτηνής, κτίριο Διοίκησης, 1ος
όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69100
Κομοτηνή

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανά
δρομολόγιο (μετάβαση και επιστροφή) ανά πόλη.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
25-9-2017, ημέρα Δευτέρα , ώρα 07:00 πμ.
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
26-10-2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00 μμ.
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1-11-2017 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάδειξη αναδόχου του έργου μίσθωσης μεταφορικών
μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις
πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξ/πολη από και προς
τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

60172000-4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
(άρθρο 375 του Ν.4012/2016),
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ 3
Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθμ 1191, ΦΕΚ
969Β/22-3-2017).
Επί των εν λόγω κρατήσεων επιβάλλεται τέλος
χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος
επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο
64 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.
8

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018-30/6/2018 έχει
γίνει σχετική πρόβλεψη που ανέρχεται στο ποσό των
403.296 ευρώ, ΚΑΕξ. 0815-01, ΑΔΠ:13 ενώ για το χρονικό
διάστημα της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης από
1/9/2018-31/12/2018 έχει γίνει σχετική πρόβλεψη που
ανέρχεται στο ποσό των 268.864 ευρώ, ΚΑΕξ. 081501,ΑΔΠ:18.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από 1/1/2018-30/6/2018
και με δυνατότητα προαίρεσης με μονομερή παράταση
από την υπηρεσία από 1/9/2018-31/12/2018 , ύστερα
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

δαπάνη ποσού (403.296,00) ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% για
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ήτοι από 1/1/2018 30/6/2018 και με δικαίωμα προαίρεσης ποσού
268.864,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ 24% για τέσσερις μήνες επιπλέον
ήτοι από 1-9-2018 έως 31-12-2018 με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

4-9-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

4-9-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΥΠΟ

11-9-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

4-9-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

11-9-2017

8-9-2017
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Α -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.
4155/2013, στο αρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά συνυποβάλλεται
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα (Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της συμμετοχής του, να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση
συμμετοχής με τα στοιχεία του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα περιεχόμενα της
προσφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένη μαζί με την προσφορά μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται από τη διακήρυξη.
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 υποψήφιοι ανάδοχοι που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
για μέρος του έργου της μίσθωσης μεταφορικών μέσων στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, για το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018.
Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά για κάθε ένα τμήμα του διαγωνισμού. 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.
2.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 8 μήνες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να
παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν
από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
3.
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της
υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
4. Περιεχόμενα Προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
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-Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
-Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
5.
Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων εταιρειών, τότε αυτή υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή
εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας.
6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως προσφυγή του αρ. 4 του Ν. 3886/2010, κατά
της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.
8. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις
ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση.
Β - ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΕΠΙ
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 Περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε μορφή
αρχείου τύπου pdf.
 Το σύνολο των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά δικαιολογητικών προσκομίζονται και σε έντυπη
μορφή, στο Τμήμα Προμηθειών του ΔΠΘ (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη
Κομοτηνής, 69100, Κομοτηνή), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
 Όταν τα στοιχεία και δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Β1 - ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β1α.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016
και υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (Ν. 4281, άρθρο 157, §1, στοιχ. α)
επί της συνολικής ανά πόλη, προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
είναι αορίστου διαρκείας ή να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ορίστηκε στην παρούσα διακήρυξη.
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Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από ένωση εργολάβων, η εγγύησησυμμετοχής θα
περιλαμβάνει όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες να παρατείνουν πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ-ESPD), το οποίο αποτελείται από ενημέρωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν 1599/1986 (Α75), προς επιβεβαίωση ότι πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76
και 77.
Ειδικότερα:
1. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2009, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία (διαφθορά), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, 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, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2803/2000 (Α΄48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2.Ο οικονομικός φορέας είναι φορολογικά ενήμερος
3.Ο οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
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4. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
5.Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
6.Ο οικονομικός φοράς δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του εργατικού δικαίου
7.Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση
8.Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε παύση δραστηριοτήτων (αφερεγγυότητα)
9.Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε διαδικασία ανάλογη της πτώχευσης
10.Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
11.Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
12.Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
13.Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, απόκρυψης πληροφοριών, ανικανότητας
παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
14.Ο οικονομικός φορέας διαθέτει συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
15. Ο οικονομικός φορέας έχει υποβάλλει:
(1) Ισολογισμούς και χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων των ετών
2014,2015,2016, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοσή τους ή
(2) Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται
στην έκδοση των ανωτέρω συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας
εισοδήματος ή εκκαθαριστικών Φ.Π.Α.).
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) υπογράφεται:
Α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
από όλους τους διαχειριστές,
Β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το ΕΕΕΠ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν
ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες όπως
απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο
οικονομικός φορέας είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν
λόγω δικαιολογητικά.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία eΕΕΕΣ είναι μία ηλεκτρονική αίτηση που διευκολύνει τη διαδικασία
δημιουργίας του εντύπου EEEΠ. Επομένως δεν αποθηκεύει δεδομένα. Το eΕΕΕΠ, ως έντυπο XML ή PDF,
πρέπει πάντα να αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έχει αναρτηθεί το ΕΕΕΠ για συμπλήρωση με τις ανωτέρω
συγκεκριμένες απαιτήσεις της σύμβασης, σε μορφή XML, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την
δημιουργία απάντησης από τους υποψηφίους. Επίσης, το έντυπο έχει αναρτηθεί και σε μορφή PDF,
ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να ελέγχουν ποια πεδία θα πρέπει να συμπληρώσουν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσια eΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ
και στη συνέχεια να το υποβάλλουν, ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή PDF, μαζί με τα λοιπά
δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, υποβάλλεται και το αντίστοιχο αρχείο XML.
Ειδικότερα αναφορικά με τη συμπλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Προμήθειας (ESPD) ο
υποψήφιος θα πρέπει:

Να εισέλθει στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και να «κατεβάσει» την αναρτημένη εκεί (σε μορφή xml)
φόρμα.

Να τηλεφορτώσει το xml αρχείο στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools13

databases/espd, επιλέγοντας τη γλώσσα, (πχ ελληνικά), στη συνέχεια την ιδιότητα «Οικονομικός
Φορέας» και μετά «Εισαγωγή» και να τηλεφορτώσει το xml αρχείο και τέλος να δηλώσει τη χώρα
προέλευσής του (πχ «Ελλάδα»).

Να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα.

Να επιλέξει «εξαγωγή» προκειμένου να αποθηκεύσει το αρχείο XML στην επιφάνεια εργασίας του.

Επίσης, να επιλέξει «εκτύπωση» ώστε να μετατρέψει την συμπληρωμένη φόρμα σε μορφή pdf, για
να μπορέσει να το υπογράψει ψηφιακά.

Τα αρχεία XML και PDF (ψηφιακά υπογεγραμμένο) που θα προκύψουν θα υποβληθούν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
3.Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα από τα
οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν
με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης.
Τέλος, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ως κοινοπραξία, τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται για
κάθε μέλος της κοινοπραξίας.
Β1β.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Τεχνική προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά).
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.
Β2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού, στο φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η Οικονομική Προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν
ως τιμή προσφοράς την τιμή (αριθμό) με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, που προκύπτει μετά την αφαίρεση
του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή της προϋπολογισθείσας δαπάνης που
ορίζεται από τη διακήρυξη, χωρίς το ΦΠΑ.
Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
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αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς
Δεδομένου ότι η οικονομική προσφορά, δηλαδή το ποσοστό έκπτωσης μόνο έμμεσα μπορεί να
αποτυπωθεί (μέσω του τελικού αποτελέσματος), οι προσφέροντες οφείλουν να συμπληρώσουν το
αντίστοιχο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης.
Το υπόδειγμα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου pdf στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς.
Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου,
υπερισχύει το τελευταίο.
Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
(ιδίως οικονομική προσφορά).
Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο
ώστε:
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία θα
πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη
β. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
γ. Η Οικονομική προσφορά θα υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο τον υποψήφιο (σε περίπτωση
φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού
και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση μη υποβολής - κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης - δικαιολογητικών του
φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η εκ παραδρομής υποβολή των δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο) φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων
και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ
των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής
υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Γ΄- ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)
Μετά τον έλεγχο των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση πρέπει
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να
υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα παρακάτω δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.
Τονίζεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο)
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στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα
Προμηθειών, 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης, 69133, Κομοτηνή).
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας) έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοκητικού Συμβουλίου.
 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους-μέλους ή χώρας.
 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας.
 Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου με το οποίο να πιστοποιείται
αφενός η εγραφή του σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα.
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Πρόσθετα ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, για την απόδειξη της πλήρωσης των
ελάχιστων προϋποθέσεων φερεγγυότητας, αξιοπιστίας, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας
τα παρακάτω:
Πρόσφορα Τραπεζικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει η δυνατότητα κάλυψης του 20% της
συνολικής ανά πόλη προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ που ορίζει η διακήρυξη, υπολογιζόμενο
επί του χωρίς Φ.Π.Α. ποσού.
Ισολογισμούς και χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2015, 2014), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοσή τους ή
δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην
έκδοση των ανωτέρω, συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας
εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ).
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει κατά μέσο όρο συνολικό κύκλο εργασιών, των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ίσο ή μεγαλύτερο του 20% του συνολικού προϋπολογισμού της
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ όπως ορίζεται από την διακήρυξη.
Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν τα παραπάνω για
κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.
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•
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
•
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του υποψηφίου
αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
•
Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.
Δ΄- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια πιστοποιημένη στο Σύστημα
Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίστηκαν.
Ομοίως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση
των τιμών που προσφέρθηκαν.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα, ιδίως:
Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση υποφακέλων των προσφορών.
Στη συνέχεια συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες-προσφέροντες
για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες-προσφέροντες παρέχουν
τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
5. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού προβαίνει επίσης και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί σε σχετική πρόσκληση
που θα αποσταλεί.
Ε- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τεχνική
προσφορά.
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.
Ο Διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών που θα έχει κάνει την πλέον
συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η κατακύρωση θα είναι τμηματική
ανά πόλη.
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 των ποιοτικών κριτηρίων
του κάτωθι πίνακα Α.
3. Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.
4. Τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιγράφονται και σταθμίζονται με
συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας:
Τα ποιοτικά στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Ι. Ομάδα (Α) που περιλαμβάνει το στοιχείο: (1), (2),(3) και
ΙΙ. Ομάδα (Β) που περιλαμβάνει το στοιχείο (1), (2)
Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφορών
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
BAΘMOΛOΓΙA
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(ΒΙ)
(ΣΙ)

ΟΜΑΔΑ A
Α1.Χωρητικότητα Λεωφορείων.

35 %

100-120

[ελάχιστος αριθμός επιβαινόντων: (48) άτομα εκ των
οποίων οι θέσεις των καθημένων να είναι
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35)
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Α2. Αριθμός Λεωφορείων που θα δρομολογηθούν (ο
ελάχιστος αριθμός αναφέρεται στην εισήγηση.)

35 %

100-120

Α3. Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ

10 %

100-120

[η ελάχιστη απαίτηση αναφέρεται στην εισήγηση)
Σύνολο ομάδας Α

80 %

ΟΜΑΔΑ Β (Επαγγελματική Ικανότητα )
Β1. Η απαιτούμενη εμπειρία παροχής υπηρεσιών
μαζικής μεταφοράς (ελάχιστη απαίτηση 5 έτη)

10 %

100-120

Β2. Αριθμός και ειδικότητες προσωπικού και ο
τεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει η επιχείρηση

10 %

100-120

Σύνολο ομάδας Β

20%

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β

100%

100-120

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης
Α' ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 80%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1. Θα αξιολογηθεί η χωρητικότητα των προσφερόμενων λεωφορείων σε σχέση με τον
αριθμό των επιβαινόντων. Λεωφορείο με (48) θέσεις καθημένων βαθμολογείται με 100 βαθμούς.
Λεωφορείο με αριθμό καθημένων (35) και αριθμό ορθίων επιβαινόντων (57) βαθμολογείται ως
ακολούθως :
35 x Σ (1) + 57 x Σ (0,5) = 35 + 28,5 = 63,5
63,5 – 48 = 15,5
Επομένως το λεωφορείο αυτό ως προς την χωρητικότητα βαθμολογείται με 115,5 .
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2. Όταν ο αριθμός των προσφερομένων λεωφορείων είναι ίσος με τον ζητούμενο αριθμό ,
τότε το κριτήριο Α2 βαθμολογείται με 100 βαθμούς.
Όταν ο αριθμός των προσφερομένων λεωφορείων είναι κατά οκτώ (8) περισσότερος από τον
ζητούμενο , τότε το κριτήριο βαθμολογείται με 108 βαθμούς.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α3. Η ελάχιστη απαίτηση δύο (2) λεωφορεία βαθμολογείται με εκατό (100) βαθμούς. Όταν ο
αριθμός των προσφερομένων λεωφορείων είναι κατά δύο (2) περισσότερος από τον ζητούμενο , τότε το
κριτήριο βαθμολογείται με (104) βαθμούς, δηλαδή ο συντελεστής είναι ίσος με (2).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1. Εμπειρία πλέον των πέντε (5) ετών βαθμολογείται με ένα (1) βαθμό κατά έτος , π.χ.
εμπειρία δεκατριών (13) ετών βαθμολογείται με 108 βαθμούς .
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β2. Η αναλυτική καταγραφή του προσωπικού, των στελεχών υπευθύνων για την εξασφάλιση
της ποιότητας, που θα απασχοληθεί για την διεκπεραίωση του έργου, καθώς και αναφορά στην
εκπαίδευσή του.

19

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει
από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με βάση τον
παρακάτω τύπο :
ΒΤΠ = σ1χΚΑ1 + σ2χΚΑ2 +σ3χΚα3+ σ4χΚΒ1+ σ5χΚΒ2
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής είναι
εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι
αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ

=
Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων των ομάδων. Η αντίστοιχη βαθμολογία κάθε
κριτηρίου προκύπτει σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των
προσφορών και θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, αναλογική της κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων και
συγκριτική μεταξύ των στοιχείων των διαγωνιζόμενων.
Η επάρκεια κάθε διαγωνιζόμενου, ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης κρίνεται
στην αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πίνακα τεχνικής βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά Βαθμού
Τεχνικής Προσφοράς.
Τελικά οι διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά αύξουσα σειρά λόγων (Λ) των προσφερθεισών
τιμών προς τις αντίστοιχες βαθμολογίες τεχνικών προσφορών (ΒΤΠ) .
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.
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ΣΤ΄- ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται από την
παρούσα διακήρυξη,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την διακήρυξη,
γ) Μη προσκόμιση διευκρινίσεων επί σχετικού αιτήματος της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με τη διακήρυξη και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
ι) Έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα,
κ) Προσφορά που δεν προσφέρει το σύνολο των ποσοτήτων, που ζητείται από τη Διακήρυξη.
λ) Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Διακήρυξης,
μ) Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές εφ' όσον στη διακήρυξη προβλέπονται
και άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
Ζ΄ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της
Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική Γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Την ημερομηνία έκδοσης,
β) Τον εκδότη,
γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) Τον αριθμό της εγγύησης,
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) Τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου,
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η) Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, και
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
3.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον δύο
(2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε άλλη απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του
αναδόχου.
Η΄ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 του
ν.4412/2016 και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366 του ν.4412/2016,
ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 του

22

ν.4412/2016 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368 του
ν.4412/2016.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί
της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360 του ν.4412/2016, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την
αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων,
σύμφωνα με το άρθρο 372 του ν.4412/2016. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και
η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή.
Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων του νόμου 4412/2016 και αφορούν
αξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 373 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, άλλως
(β) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της
αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης
πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν
της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 του ν.4412/2016 για την έκδοση της
απόφασής της.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Για τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 39/2017(Α΄64)
Θ΄- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ
1.

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογιμένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστόστα
εκατό, που θα ακαθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
ενστάσεων,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου.
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του άρθρου 132 του
ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και τη σύμβαση ο πάροχος υπηρεσίας υπάγεται στην
αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Οι από τη σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Δ.Π.Θ.
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του
τιμήματος προς αναγνωρισμένες τράπεζες, με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής του Δ.Π.Θ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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
Β.Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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 Δημοκρίτειου 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 εργολάβος 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.
Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εργασίας γίνεται από ειδικά ορισμένη με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής του Δημοκρίτειου 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.
Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Δ1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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%.
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3.Το Δημοκρίτειο 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.
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 τον Πρύτανη.
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.
Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Η διάρκεια της μίσθωσης των λεωφορείων, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,ήτοι
από 1-1-2018 έως 30-6-2018 με δυνατότητα μονομερούς παράτασης από την υπηρεσία για τέσσερις (4)
επιπλέον μήνες ήτοι από 1-9-2018 έως 31-12-2018 ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής .
ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ–ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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:
α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής (άρθρο 375 του Ν.4012/2016),
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ 3 Ν.4412/2016
όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθμ 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017).
Επί των εν λόγω κρατήσεων επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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. Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το
Πανεπιστήμιό μας, πλην των δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον
ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού
Συνεδρίου). Τα έξοδα δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την προς υπογραφή σύμβαση ανήκει στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Ν. Ροδόπης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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 κατ΄απόλυτη προτεραιότητα εκτέλεσης της σύμβασης.
η χώρα προέλευσής τους
το έτος κατασκευής τους
η άδεια και ο αριθμός κυκλοφορίας τους
ο αριθμός των θέσεων
ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων
να προσδιορίζονται τα λεωφορεία ή τα ειδικά οχήματα για επιβίβαση ΑΜΕΑ;
η έδρα τους και
οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προς μίσθωση λεωφορείων.
Τεχνικές απαιτήσεις Δ.Π.Θ.
Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) επιβαινόντων, εκ των
οποίων οι θέσεις των καθημένων να είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε (35), να μην διώροφα.
Να διαθέτουν ειδικές ράμπες (υδραυλικές ή μηχανικές) για επιβίβαση ΑΜΕΑ (ατόμων με
κινησιακές δυσκολίες) και με δυνατότητα μεταφοράς δύο (2) τουλάχιστον αναπηρικών αμαξιδίων
(ελάχιστη απαίτηση: 2 τουλάχιστον λεωφορεία), που θα αποδεικνύεται από βεβαίωση αρμοδίου φορέα
του Δημοσίου ή από βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού. Εναλλακτικά οι υποψήφιοι πρέπει να
διαθέσουν δωρεάν δύο (2) οχήματα ειδικά διασκευασμένα για επιβίβαση ΑΜΕΑ (ατόμων με κινησιακές
δυσκολίες) και με δυνατότητα μεταφοράς δύο (2) τουλάχιστον αναπηρικών αμαξιδίων το καθένα ή να
διαθέτουν ένα λεωφορείο και ένα όχημα.
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 ταξινόμησης
ή Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της προσφέρουσας εταιρείας.
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:
Στην πόλη της Κομοτηνής: 1700 δρομολόγια περίπου μηνιαίως και σύμφωνα με τις εξής
διαδρομές:
α. Αφετηρία αστικών – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Παλιά Πρυτανεία (Τσανάκλειος) – Εγνατίας –
Κοσμόπολις – Πανεπιστημιούπολη και επιστροφή.
β. Αφετηρία Αστικών - Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Παλιά Πρυτανεία (Τσανάκλειος) – ΙΚΑ Μεταλουργική και επιστροφή.
Η ανάγκη θα καλυφθεί με δρομολόγηση συνολικά τουλάχιστον έξι (6) λεωφορείων, με τιμή 22,30 ευρώ
με ΦΠΑ ανά δρομολόγιο.
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Στην πόλη της Ξάνθης: 750 δρομολόγια περίπου μηνιαίως και σύμφωνα με την εξής διαδρομή:
Αφετηρία Αστικών Ξάνθης- Τμήμα ΗΜΜΥ-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών -Φοιτητικές Εστίες ΚιμμερίωνΕπιστροφή από τον ίδιο δρόμο στην πόλη της Ξάνθης.
Η ανάγκη θα καλυφθεί με δρομολόγηση συνολικά τουλάχιστον (5) λεωφορείων, με τιμή 22,00 ευρώ με
ΦΠΑ ανά δρομολόγιο.
Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης : 700 δρομολόγια περίπου μηνιαίως και σύμφωνα με την εξής
διαδρομή : Αφετηρία (ΚΕΓΕ) – Λεωφ. Δημοκρατίας – Λεωφ. Μάκρης- Χιλή- Νοσοκομείο (ΔΡΑΓΑΝΑ) και
επιστροφή.
Η ανάγκη θα καλυφθεί με δρομολόγηση συνολικά τουλάχιστον (5) λεωφορείων, με τιμή 27,80 ευρώ με
ΦΠΑ ανά δρομολόγιο.
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 Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (εκτός των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και
θερινών διακοπών).
Ο αριθμός των δρομολογίων και ο αριθμός των προς μίσθωση λεωφορείων, στο πλαίσιο του
προϋπολογισμού δαπάνης μπορούν να τροποποιούνται και να αυξομειώνονται, ακόμη και να
αναστέλλονται εντελώς και θα ισχύουν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (με ανάλογη αυξομείωση
της αμοιβής), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών, κατόπιν εντολής του αρμοδίου υπαλλήλου
του Πανεπιστημίου, ο οποίος μπορεί να καθορίζει και 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για το διαγωνισμό αριθ. 608/2017 του έργου «για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των
φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξ/πολη από και προς τους χώρους εκπαίδευσης,
γασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»
ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Ποσοστό
έκπτωσης
επι της %

ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

€

€

€

ΞΑΝΘΗ

€

€

€

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

€

€

€

……………………….……, .… / … /2017

Ο Προσφέρων

……………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ. 2 5 3 1 0 3 9 0 0 3
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών

HELLENIC REPUBLIC
DEMOCRITUS UNIVERSITY
OF THRACE
UNIVERSITY CAMPUS
GR-691 00 KOMOTINI
TEL. +3025310 39000

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 608/2017 (ΣΧΕΔΙΟ)
Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που
έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις
πόλεις: ΞΑΝΘΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης
και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Στην Κομοτηνή σήμερα την …/…/2017 στα γραφεία Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής οι
παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφ’ ενός μεν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (καλούμενο εφ’ εξής
Δ.Π.Θ.), το οποίο εδρεύει στην Κομοτηνή (Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη) ΑΦΜ 090028889 της
Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Αν. Καθηγητή κ.Φώτιο Μάρη,
και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία …………………………………. και το διακριτικό τίτλο
………………………. με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούμενη «ανάδοχο») που εδρεύει
……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της
παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, με ΑΔΤ ……………..,
και αφού έλαβαν υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθ. ……………………………….Αποφάσεις της Συγκλήτου του ΔΠΘ (ΑΔΑ:
), σύμφωνα
με την οποία αποφάσισε την προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά με τίτλο:
Μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής
που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους
εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
2. τη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ποσού
3. Την υπ’ αριθ………………………………. Απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με την οποία
συγκροτήθηκε επιτροπή για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.
4. Το διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με αριθμό
608/2017 με 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας την ΧΧ/ΧΧ/2017 ημέρα ……………. και
καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την ΧΧ/ΧΧ/2017 ημέρα……………….. και συμμετείχαν σε
αυτόν οι εταιρείες ……………………………………………………………..
5. Την από ……. προσφορά της εταιρείας ………………………..., της οποίας οι πίνακες τεχνικής
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Σύμβασης.
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6. Την υπ’ αριθ. ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ Απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία ενέκρινε την κατακύρωση,
σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους2016 έναντι του
ποσού των………… συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Άρθρο 1 : Είδος Μεταφορικού Έργου (σύνολο δρομολογίων)
Το έργο που ο «μεταφορέας-εργολάβος» αναλαμβάνει να εκτελέσει, περιλαμβάνει :
Α) (ΧΧΧΧΧΧΧ )δρομολόγια μηνιαίως προκειμένου να μεταφέρονται οι φοιτητές του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης στην πόλη της ………………………….., από και προς τους χώρους εκπαίδευσης,
σίτισης και στέγασης, τα οποία (δρομολόγια) θα κατανεμηθούν για τις εργάσιμες ημέρες, τα
Σαββατοκύριακα και τις λοιπές αργίες μετά από 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 αντίστοιχη
αύξηση ή μείωση της αποζημίωσης του αναδόχου-μεταφορέα, μετά από απόφαση του Πρύτανη, σε
περίπτωση που αυξηθούν ή μειωθούν οι ανάγκες του Πανεπιστημίου.
Β)Η μεταφορά των φοιτητών θα γίνεται στα χρονικά διαστήματα, όπως ορίζονται από το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο του Δ.Π.Θ., εκτός των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινών διακοπών.
Γ) Για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των φοιτητών στην πόλη της ……………………….. θα
δρομολογούνται συνολικά μέχρι (ΧΧΧ) λεωφορεία. Ο αριθμός των δρομολογίων και ο αριθμός των
μισθωμένων λεωφορείων, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της δαπάνης, μπορούν, στο συγκεκριμένο
διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών, να
τροποποιούνται και να αυξομειώνονται ακόμη και να αναστέλλονται εντελώς με ανάλογη αυξομείωση
της αμοιβής του μεταφορέα, κατόπιν εντολής του αρμοδίου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου ο οποίος
μπορεί να 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 σύμβασης θα έχει ο υπάλληλος που θα ορισθεί από το Πανεπιστήμιο.
Άρθρο 2 – Τεχνικές προδιαγραφές μισθωμένων λεωφορείων
1) Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) θέσεων, εκ των
οποίων οι θέσεις των καθημένων να είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε (35), να μην διώροφα.
2) Τουλάχιστον ……………….. από τα μισθωμένα λεωφορεία θα διαθέτουν ράμπα για επιβίβαση
ΑΜΕΑ.
3) Να έχουν όριο ηλικίας συνολικά στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή μέχρι 27 έτη.
4) Να είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.
5) Να διαθέτουν κλιματισμό.
6) 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.
Άρθρο 3 : Τρόπος ελέγχου διαδρομών
Ο «μεταφορέας-εργολάβος» υποχρεούται να τηρεί ημερήσιο δελτίο δρομολογίων που θα
χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα πραγματοποιούμενα
δρομολόγια.
Στο τέλος κάθε μήνα θα καταθέτει στο Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ορίζεται πιο πάνω,
συγκεντρωτική κατάσταση με τα ημερήσια δελτία όλου του μήνα μαζί με τα σχετικά τιμολόγια.
Ο έλεγχος για την καλή εκτέλεση του έργου και της σωστής τήρησης των όρων της σύμβασης για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα πιστοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τον
παραπάνω υπεύθυνο υπάλληλο, η οποία θα διαβιβάζεται μαζί με τα αντίστοιχα δελτία και τα τιμολόγια
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) για εκκαθάριση και πληρωμή.
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Άρθρο 4: Αποζημίωση- αμοιβή
Α) Η αποζημίωση για την πραγματοποίηση του αναληφθέντος έργου στην πόλη της ………… ορίζεται στο
ποσό των ……………… € με Φ.Π.Α. ανά δρομολόγιο.
Β) Μίσθωμα δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα
καθώς και των θερινών διακοπών- οι ημερομηνίες αυτές ορίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΔΠΘκατά τις οποίες δεν θα διενεργούνται δρομολόγια.
Άρθρο 5 : Εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης
Ο «μεταφορέας-εργολάβος» κατέθεσε την αριθ. χχχχχχχχχχ εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ
χχχχχχχχχχχ ποσού χχχχχχχ ευρώ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία επέχει και θέση
ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί ύστερα από την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της
σύμβασης, της οποίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Η παραπάνω εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή δήλωσή του προς την
εκδότρια τράπεζα, χωρίς δικαστική διάγνωση σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο και κατά την απόλυτη
κρίση της Διοίκησής του κρίνει ότι η σύμβαση δεν εκτελέστηκε σύμφωνα με τους όρους που είχαν
συμφωνηθεί παραπάνω.
Άρθρο 6 : Λοιποί όροι μίσθωσης:
Α) Το Πανεπιστήμιο δεν καταβάλλει εγγύηση μίσθωσης στον εκμισθωτή.
Β) Η προμήθεια των καυσίμων, η πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου και κατάλληλου, για την
κίνηση των λεωφορείων, προσωπικού γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του εκμισθωτή.
Γ) Το Πανεπιστήμιο πλην του μισθώματος δεν υπέχει άλλη υποχρέωση απέναντι στον εκμισθωτή.
Δ) Δικαίωμα μετακίνησης με τα μισθωμένα λεωφορεία έχουν οι φοιτητές με επίδειξη της φοιτητικής τους
ταυτότητας και το προσωπικό του Πανεπιστημίου το οποίο έχει εφοδιαστεί με ειδική κάρτα. Υπεύθυνος
για τον έλεγχο είναι ο οδηγός του λεωφορείου.
Ε) Σε περίπτωση αθέτησης όρου της σύμβασης ή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται
απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της παρούσας σύμβασης ή δεν
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Πανεπιστημίου και των αρμοδίων υπηρεσιών για τον έλεγχο και
την εύρυθμη και άψογη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μεταφοράς των φοιτητών το Πανεπιστήμιο
διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και χωρίς την τήρηση άλλης διατύπωσης τη σύμβαση και να
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, ο οποίος, πέραν από τις άλλες συνέπειες που προβλέπονται από τη
σχετική νομοθεσία, βαρύνεται και με την καταβολή ποινικής ρήτρας ποσού που θα επιβληθεί με
απόφαση της Συγκλήτου και μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας.
ΣΤ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε ……………. από τα αυτοκίνητα που θα διαθέτει στο
μεταφορικό έργο να δέχονται και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ζ) Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των δρομολογίων, του αριθμού των λεωφορείων καθώς και η πιστή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνονται από αρμόδιο υπάλληλο του Δ.Π.Θ. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να διευκολύνει τα εντεταλμένα όργανα του Πανεπιστημίου στο έργο τους.
Η) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Πανεπιστημίου και των ελεγκτικών
οργάνων σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η αντισυμβατική συμπεριφορά
του αποτελεί λόγο αποκλεισμού του από επόμενους διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου.
Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις για την ασφαλή
μεταφορά των φοιτητών.
Ι) Εφόσον οι φοιτητές δεν κάνουν χρήση των μισθωμένων λεωφορείων το Πανεπιστήμιο διατηρεί το
δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ο εργολάβος.
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Άρθρο 7 – Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις:
Α) Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα, πάντα μετά την εκτέλεση της αντίστοιχης
υπηρεσίας, βεβαιούμενης από αρμόδιο υπάλληλο που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο ο οποίος θα βεβαιώσει
την καλή εκτέλεση του έργου, με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής θεωρούμενων από το
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Β) Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι αναλυτικά:
α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής (άρθρο 375 του Ν.4012/2016),
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ 3 Ν.4412/2016
όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθμ 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017).
Επί των εν λόγω κρατήσεων επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/94 παρακρατείται φόρος που ανέρχεται σε
ποσοστό 8% επί του καθαρού ποσού της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η παραπάνω κράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια
φορολογική δήλωση του αναδόχου.
Γ) Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το
Πανεπιστήμιό μας, πλην των δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον
ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού
Συνεδρίου).
Άρθρο 8- Τρόπος επίλυσης διαφορών.
Α) Στην περίπτωση που θα προκύψουν αμφισβητήσεις ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητα:
I.
Η σύμβαση
II.
Οι όροι της αριθμ. 608/2017 διακήρυξης
III.
Επικουρικά η προσφορά του αναδόχου.
Σε οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τη σύμβαση ισχύουν οι όροι της διακήρυξης.
Β) Ο εργολάβος για όλες τις διαφορές που ενδεχόμενα θα δημιουργηθούν από τη διακήρυξη και τη
σύμβαση υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Ροδόπης.
Γ) Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρεί, να δίνει ενέχυρο ή να μεταβιβάζει τη σύμβαση ή
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ’ αυτήν χωρίς προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση του Παν/μίου. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του τιμήματος προς
τις αναγνωρισμένες τράπεζες ύστερα από απόφαση αποδοχής της εκχώρησης από το Πρυτανικό
Συμβούλιο.
Δ) Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς εκ μέρους του Πανεπιστημίου στις περιπτώσεις
I.
βλάβης του δημοσίου συμφέροντος και
II.
αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας, χωρίς καμία αξίωση από μέρους του αναδόχου.
Άρθρο 9 –Χρόνος ισχύος της σύμβασης
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από της υπογραφής της και για όσους μήνες ισχύει το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018.Υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης από το Πανεπιστήμιο για τέσσερις (4) επιπλέον
μήνες ήτοι από 1-9-2018 έως 31-12-2018 ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής .
Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει την 7/1/2018, συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα
διαβάστηκε και υπογράφηκε από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών

Αναπλ. Καθηγητής Φώτιος Μάρης

Για τον Ανάδοχο

Νόμιμος Εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ...............................................................................
Κατάστημα .............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης ..........
Ευρώ .................................…
Προς
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
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
...............................................Δ/νση...............................................................................................................
για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό που αφορά στην «Μίσθωση μεταφορικών μέσων
για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις ΞΑΝΘΗΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.608/2017 Διακήρυξή 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...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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.
-

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται στη Δ/ξη)
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Β΄ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ……………………

Προς:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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 ......................................................................................................
Δ/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 ...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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