ΑΔΑ: 6ΩΤΖΟΞΧΣ-ΤΒ3
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΔΓΓΤΗ
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Θεζζαινλίθε, 7 Ηνπιίνπ 2016
Αξ. Πξση.: 2847
ΑΓΑΜ: 16REQ004703400
Ταχ. Δ/νςη. Παπαρρηγοπούλου 7
546 30 Θεσ/νίκη

Προσ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίεσ: Αγγελίδησ Δημήτρησ
Τηλ. 2313-022631
Fax. 2313-000703
Site : www.kkp-km.gr

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 34ε /2016
ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΗΘΧΖ 2 ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 59.526,44 € ΥΧΡΗ ΦΠΑ
Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έρνληαο
ππφςε:
1. Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄
150/10-7-2007).
2. Σνλ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ
ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 19/1-02-1995).
3. Σνλ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην
εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο).
4. Σν Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία
2000/35/29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2647/98 «Πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηηο
Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α) 15-9-2011,
«χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία επηβάιιεη θξάηεζε χςνπο 0,10% επί ηεο
θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/ 26-03-2014)
«Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α’
161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».
8. Σνλ Ν. 4281/14 (ΦΔΚ 160 Α) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29 Α) 19-3-2015, «Ρπζκίζεηο
γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ
νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 2396/53 «Πεξί θαλνληζκνχ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο
απηνθηλήησλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θ.ι.π.»
11. Σνλ Ν. 4320/15 (ΦΔΚ 29) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ
Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
12. Σνλ Ν. 4072/12 (ΦΔΚ 86/Α/2012) «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο Αθηλήησλ - Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο,
ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
13. Σνλ Ν. 4250/14 (ΦΔΚ 74 Α) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»
14. ΠΓ 24 (ΦΔΚ 20/ 27-1-2015) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ»
15. Σελ ΚΤΑ 24001/2013 ΦΔΚ 1449 Β/14-6-2013 πεξί «Μεηαθνξάο καζεηψλ
δεκφζησλ ζρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο»
16. Σελ ππ' αξηζ 12/31-3-2016 (Θέκα 7) απφθαζε Γ.. ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πεξί έγθξηζεο πξνγξάκκαηνο
πξνκεζεηψλ ησλ εηψλ 2016-2017. (ΑΓΑ: 6ΦΡΒΟΞΥ-ΞΞΠ)
17. Σελ 16325/572 28-4-2016, ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, (ΑΓΑ: 79Ν4465Θ1Χ-Ο17)
18. Σελ ππ' αξηζ 4/27-1-2016 (Θέκα 11) απφθαζε Γ.. ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πεξί νξηζκνχ επηηξνπψλ ζχληαμεο
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηαγσληζκψλ έηνπο 2016. (ΑΓΑ: 60ΠΝΟΞΥ-ΜΒ)
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19. Σελ ππ’ αξηζ 21/1-6-2016 (Θέκα 7) απφθαζε Γ.. ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πεξί πξνθήξπμεο ζπλνπηηθνχ
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κίζζσζεο 2 ιεσθνξείσλ. (ΑΓΑ: ΧΣ2ΛΟΞΥ-ΜΟΦ)
20. Σελ ππ' αξηζ 42/9-12-2015 (Θέκα 19) απφθαζε Γ.. ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πεξί επηθχξσζεο πξαθηηθνχ θιήξσζεο
επηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ έηνπο 2016. (ΑΓΑ: ΧΡ07ΟΞΥ-ΓΝΞ)
21. Σελ ππ’ αξηζ 24/6-7-2016 (Θέκα 10ν) απφθαζε Γ.. ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πεξί έγθξηζε πξαθηηθνχ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. (ΑΓΑ: 7Ζ6ΜΟΞΥ-ΜΜΕ)

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
πλνπηηθφ (πξφρεηξν) δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε
ηηκή γηα ηε μίζθωζη δύο λεωθοπείων 35 και 50 θέζεων με ένα ζςνοδό ηο
καθένα, γηα ηε κεηαθνξά Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ηεο Αλνηρηήο Φξνληίδαο,
πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ νδφ Κσλζηαληηλνππφιεσο 50, ηαπξνχπνιε
Θεζζαινλίθεο.

1. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
59.526,44 €, πξν Φ.Π.Α. Οη ππνινγηδφκελεο εκέξεο δξνκνινγίσλ γηα ηελ
πεξίνδν 2016-2017 αλέξρνληαη ζε 188
2. Αλαιπηηθφο πίλαθαο δξνκνινγίσλ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Α΄ ηεο
παξνχζαο.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε αλάζεζε ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε
φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο.
4. Ζ δαπάλε γηα ηελ κίζζσζε ησλ ιεσθνξείσλ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο
ηνπ Κέληξνπ.
5. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 26η Ιοςλίος 2016, θαη
ψξα 9:30 π.κ. θαη ηφπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Κέληξνπ,
Παπαξξεγνπνχινπ 7).
6. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε
εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ 25η Ιοςλίος 2016 θαη
ψξα 14:00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Κέληξνπ.
7. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν
ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
8. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην
ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
Γηαγσληζκνχ.
9. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη
ππνςήθηνη αλάδνρνη ή εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ
πξνζθνξά ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
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10. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
παξάξηεκα Β΄, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ηνπ πξψηνπ ρξεκαηηθνχ
εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ηελ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
11. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ,
εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
ππεξεζίαο:
α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.
β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.
γ) πλεηαηξηζκνί.
Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ’ απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ,
θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Κέληξνπ, ε πεξηβνιή νξηζκέλεο λνκηθήο
κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
12. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε αλάζεζε ζα
πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλάπηνληαη
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
1.
2.
3.

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄

13. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ, αιιά ε
θαηαθχξσζε κπνξεί λα γίλεη ρσξηζηά γηα ην Γπηηθφ θαη ηνλ Αλαηνιηθφ Σνκέα.
14. Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην
Κέληξν, Σκήκα Πξνκεζεηψλ, θ. Αγγειίδε Γεκήηξε, 2313 022631 (εζσηεξηθφ
112). Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ
(www.kkp-km.gr) & ζην www.eprocurement.gov.gr / ΚΖΜΓΖ

Η Ππόεδπορ

ςλβάνα Καπζαββίδος
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
(Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ διακήπςξηρ ςπ’ απιθ. 34/2016)
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Σα πξνο κίζζσζε ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα είλαη έλα ησλ 35 ζέζεσλ γηα ηνλ
Αλαηνιηθφ Σνκέα θαη έλα ησλ 50 ζέζεσλ γηα ην Γπηηθφ Σνκέα θαη λα δηαζέηνπλ
έλα ζπλνδφ ην θ αζέλα.
Ζ ζπλνδφο ζα επηκειείηαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ δξνκνινγίσλ. Σν δε
θφζηνο ζα επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ κεηαθνξέα.
Σα δξνκνιφγηα ζα εθηεινχληαη θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο
ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ θαηά ηνπο
κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην.
Σν έλα δξνκνιφγην ζα θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ Αλαηνιηθφ Σνκέα ηεο Πφιεο θαη
ην άιιν πξνο ην Γπηηθφ.
Κάζε Παξαζθεπή, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο,
πξαγκαηνπνηείηαη πεξίπαηνο ζε ζεκεία ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο
Θεζζαινλίθεο. Τπνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε κεηαθνξά ησλ λέσλ ηνπ
ΣΑΦ απφ ηηο θαζνξηζκέλεο ζηάζεηο πξνο ην ζεκείν εμφδνπ θαη αληίζηξνθα.
Τπνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη θαη ε κεηαθνξά ησλ ΑΜΔΑ ηεο Κιεηζηήο
Φξνληίδαο, απφ ηελ Μ.Κ.Φ. 7ν ρικ. Οδνχ Λαγθαδά πξνο ζην θαζνξηζκέλν
ζεκείν εμφδνπ ζηελ πφιε θαη αληίζηξνθα, θάζε Παξαζθεπή, ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ηεο
θνηλσληθνπνίεζήο
πνπ
πινπνηεί
ην
Σκήκα
Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο.
1 ) ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ:
Σα ιεσθνξεία πνπ ζα δηαηίζεληαη ζην Κέληξν γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε λα πιεξνχλ
απφιπηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ απφ ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο γηα κηα άλεηε θαη αζθαιή κεηαθνξά.
ε θαζεκεξηλή βάζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα ιεσθνξεία.
2) ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ – ΟΓΖΓΟΗ- ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
Α ) Ζ κίζζσζε αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηε κεηαθνξά αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο εθπαηδεπκέλσλ ζην Κέληξν.
Β ) Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη εθ΄ φζνλ ππάξρνπλ άδεηα θαζίζκαηα λα
δέρεηαη θαη ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
απηφ δελ ζπλεπάγεηαη παξάθακςε δξνκνινγίσλ.
Γ ) ε θαζεκεξηλή βάζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηνη νδεγνί θαη
ζπλνδνί, ε ζπκπεξηθνξά ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα είλαη άςνγε θαη
ππνδεηγκαηηθή ηφζν πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηνπ Κέληξνπ φζν θαη
πξνο ηνπο κεηαθεξφκελνπο πνπ σο επί ην πιείζηνλ είλαη ΑΜΔΑ θαη εηδηθά
επηβάιιεηαη λα πξνζέρνπλ ψζηε ε κνπζηθή λα είλαη ήπηα.
Γ ) Γελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη δξνκνιφγην ρσξίο ηελ παξνπζία ζπλνδνχ νη
νπνίνη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. Ζ
επζχλε ηνπ πξαθηνξείνπ (νδεγψλ-ζπλνδψλ-εξγνδφηε) αξρίδεη απφ ην πξσί
απφ ηελ επηβίβαζε έσο ηελ απνβίβαζε ζην Κέληξν θαη ην κεζεκέξη νκνίσο.
Ο έιεγρνο θαζεκεξηλά λα επηηπγράλεηαη ηφζν θαηά ηελ άθημε, κε ηελ θαηάζεζε
θαηάζηαζεο απφλησλ θαη παξφλησλ απφ ηνπο ζπλνδνχο ζηελ Πξντζηακέλε
ηνπ ΣΑΦ.
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Δ ) Οη νδεγνί νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζηηο αθεηεξίεο ή ζην Κέληξν θαηά ηελ
αθξηβή ψξα πνπ νξίδεηαη θαη ζηηο ζηάζεηο παξαιαβήο θαη απνβίβαζεο ησλ
εθπαηδεπκέλσλ, ζηηο αθξηβείο ψξεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ απφ ην Κέληξν.
Σ) Τπάξρεη πηζαλφηεηα κηθξήο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηάζεσλ ζε πεξίπησζε
εηζαγσγήο λέσλ πεξηζαιπνκέλσλ.
3) ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔΧΝ
Α) Ο αξηζκφο ησλ κεηαθεξφκελσλ εκεξεζίσο αηφκσλ λα απμνκεηψλεηαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ εληφο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ
ιεσθνξείσλ.
Β) Οπνηαδήπνηε ζχκπηπμε θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε δξνκνινγίσλ
ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Κέληξνπ ππνρξεσκέλνπ ζε έγθπξε
πξνεηδνπνίεζε ηνπ εθκηζζσηή .
Γ) Γελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ηα ιεσθνξεία δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ρσξίο
ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Κέληξνπ.
Γ) Σν θάζε ιεσθνξείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ ζα θέξεη
ελεκεξσηηθή πηλαθίδα κε ηίηιν «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, παξάξηεκα ¨Ο ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ¨»
Αναλςηικά ηο Γπομολόγιο ηος Αναηολικού Σομέα είναι ωρ εξήρ:
Δθθιεζία
Παλαγίαο
Δπαλνκήο
–ΠεξαίαΗΚΔΑ
–
ηξαηεγνχ
αξάθε/Γακαζθελνχ Γεσξγάηνπ Κξήλε-Πφληνπ κε Παζαιίδε – Δθέζνπ
Κξήλε – Μαθξνρσξίνπ Γξαθνπνχινπ Κξήλε –Βνχιγαξε κε ΠαπαλαζηαζίνπΠνιπβίνπ Σέξκα Κξήλεο – Διαηψλεο Ππιαία - Πξνθήηνπ Ζιία/Ππιαία –
Πιαζηήξα Μπζηαθίδνπ – Μπφηζαξε/Αλαη. Θξάθεο– Ακθηπφιεσο –
Παπζηιίπνπ/Λακπξάθε – Γηαγφξα Πεξηθεξεηαθφο –Κσλζηαληηλνππφιεσο 22,
Γ.Γ Πεχθσλ- Δπηαπχξγην - Ρήγα Φεξαίνπ ηάζε Βελδηλάδηθν πθηέο –
Κχπξνπ/Αλδξένπ Παπαλδξένπ Νεάπνιε - Π. Σζαιδάξε/πίηηα Αμησκαηηθψλ
Νεάπνιε – Αγ. Γεψξγηνο Νεάπνιε - Αγλ. ηξαηηψηε/Μαπξνκηράιε Πνιίρλε –
ηξνθή Καξαηάζνπ.
Ώξα έλαξμεο Γξνκνινγίνπ: 6.00 π.κ. θαη άθημε 8:10 π.κ. πεξίπνπ ζηε
Μνλάδα (Κσλζηαληηλνππφιεσο 50 – ηαπξνχπνιε).
Δπηζηξνθή: Έλαξμε 14.15 κ.κ. θαη άθημε 16.35 κ.κ. πεξίπνπ ζηελ Δπαλνκή.
Γςηικού Σομέα – Αναλςηικά ηο Γπομολόγιο ηος Κένηπος είναι ωρ εξήρ:
Σξηαλδξία ρνιείν – Αγ. Φαλνχξηνο Δγλαηίαο κεηά ην Ηππνθξάηεην–
Ηππνθξάηεην Κσλ/πφιεσο –Παξαζθεπνπνχινπ- Γειθψλ- Μπφηζαξε -πλδίθα
- Β. Όιγαο Μαξηίνπ- Μαξηίνπ Αγίαο Σξηάδνο – Β. Γεσξγίνπ Αβέξσθ –
Κακάξα- Καζζάλδξνπ Πξνμελείν- Καζζάλδξνπ Μαζνχηεο / Πξηλ Τπνπξγείν
/
Μεηά Τπνπξγείν – Αγ. Γεκεηξίνπ Ζθαηζηίσλνο – ΛαγθαδάΦηιηππνππφιεσο Διεπζεξίαο – Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ-Αξηζηνηέινπο Διιεληθά
Μάξθεη– Γ. Καξανιή Ρελψ – Πεξηθιένπο 30 – νπξκελψλ Πεξηθιένπο 30 –
Μ. Αιεμάλδξνπ ηάζε Καβάζε– Κνξδειηφ, Βεληδέινπ & Καξατζθάθε - Γεκ.
Καξανιή ηάζε Lux – Χξαηνθάζηξνπ, Θνπγθίδε- Υξσκαηνχπνιε.
Ώξα έλαξμεο Γξνκνινγίνπ: 6.30 π.κ. θαη άθημε 8.10 π.κ. πεξίπνπ ζηε
Μνλάδα (Kσλζηαληηλνππφιεσο 50 ηαπξνχπνιε).
Δπηζηξνθή: Έλαξμε 14.15 κ.κ. θαη άθημε 16.10 κ.κ. πεξίπνπ.
Σα δξνκνιφγηα θαη νη ζηάζεηο ζα είλαη φπσο πξνθαζνξίδνληαη απφ ηνλ Σ.Α.Φ.
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9, 10, 11, 12, 13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27, 30,31

χλνιν
Γξνκνινγίσλ
αλά κήλα
17

1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,28

18

1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31

22

3,4,5,6,7,24,25,26,27,28

10

2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31
1,2,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30
5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30

22
21
20

3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,27,31

19

1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30

22

1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23

17

χλνιν δξνκνινγίσλ 2016-2017

188

Ζκεξνκελίεο εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ

Ηαλνπάξηνο
2017
Φεβξνπάξηνο
2017
Μάξηηνο
2017
Απξίιηνο
2017
Μάηνο 2017
Ηνχληνο 2017
επηέκβξηνο
2016
Οθηψβξηνο
2016
Ννέκβξηνο
2016
Γεθέκβξηνο
2016

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
(Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ διακήπςξηρ ςπ’ απιθ. 34/2016)
ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Άπθπο 1ο
Σόπορ και Υπόνορ Γιενέπγειαρ Γιαγωνιζμού
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Κέληξνπ,
Παπαξξεγνπνχινπ 7, Θεζζαινλίθε, ηελ 26η ηος μήνα Ιοςλίος ηος έηοςρ 2016,
ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ.
Άπθπο 2ο
Γικαίωμα ςμμεηοσήρ ζηο Γιαγωνιζμό
2.1 ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο νη νπνίνη,
δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο – κέινπο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζην
νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ζπγθεθξηκέλε παξνρή.
2.2 Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα
εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο. Αλ ε
θνηλνπξαμία επηιεγεί σο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή
κνξθή.
2.3 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν.
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2.4 Γεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο απηψλ,
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.
2.5 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα δελ ζα πξέπεη λα
απαζρνινχλ νχηε θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νχηε θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ.
Άπθπο 3ο
Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν
θάθειν ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη δχν ππνθάθεινη: Α. «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη Β. «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»
ζηνπο νπνίνπο εζσθιείνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά δηθαηνινγεηηθά.
Α. Φάκελορ Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ – Σεσνικήρ Πποζθοπάρ
1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία νξίδεηαη 2% επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο (ρσξίο ην ΦΠΑ)
2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηεο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ
δεκνζίνπ.
3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψλεηαη φηη έιαβε γλψζε ησλ
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ, ηνπο απνδέρεηαη θαη
ηνπο πηνζεηεί πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
4. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) ζηελ νπνία λα
δειψλεηαη φηη:
α. Γελ θαηαηέζεθε αίηεζε γηα πηψρεπζε.
β. Γελ θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο.
γ. Γελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε.
δ. Γελ έρεη ιπζεί ε εηαηξία (κφλν γηα Α.Δ.)
5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία.
6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή
ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο.
7. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) ζηελ νπνία λα
δειψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ακείβεηαη λφκηκα θαη θαηαβάιινληαη
νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
8. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), ζηελ νπνία
λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψλεηαη φηη ν πξνζθέξσλ
δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηερληθά κέζα
θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
9. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), ζηελ νπνία
λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο είλαη 180 εκέξεο.
10. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α΄75), ζηελ νπνία
λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη αξηζκνί
θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζχκβαζε.
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11. Αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ παξαπάλσ νρεκάησλ ζε ηζρχ.
12. Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ησλ παξαπάλσ νρεκάησλ ζε ηζρχ.
13. Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ απφ Κ.Σ.Δ.Ο. ησλ παξαπάλσ νρεκάησλ ζε ηζρχ, απφ
ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηα απηνθίλεηα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη φηη
έρνπλ ειεγρζεί κεραλνινγηθά.
14. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), ζηελ νπνία
λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα δειψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα αληηθαηαζηήζεη ηα αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα ησλ παξαπάλσ νρεκάησλ πνπ ιήγνπλ κε άιια δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έσο
ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
15. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ε χπαξμε θιηκαηηζκνχ θαη δσλψλ αζθαιείαο ζηα νρήκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζχκβαζε θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο επηπιένλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο.
16. Φχιιν ζπκκφξθσζεο, κε ην νπνίν δίλνληαη αλαιπηηθέο απαληήζεηο ζε φια ηα
ζεκεία γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία θαηαιιειφηεηαο ιεσθνξείσλ, ζχκθσλα κε φζα
αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (παξάξηεκα
Γ΄).
ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη
μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο - ηερληθήο
πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο
«δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
Β. Φάκελορ οικονομικήρ πποζθοπάρ
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν φπνπ
ζα πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαη κφλν
εξγαζίεο ζε λφκηζκα επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πνζφηεηα, ε ηηκή
κνλάδαο, ε ζπλνιηθή πξνζθνξά, πξηλ θαη κεηά ην Φ.Π.Α., φπσο απηέο πξνθχπηνπλ
απφ ην ζρεηηθφ αξρείν excel. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη γηα θάζε ηνκέα.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:
ΚΓ=[iΥi(αiA+βiB+0,0000335Γ/γi)+((Γ/15+Γ+Σ)/2496+Δ/1980)xΥi/γi)]x(1+Z)x(1+H)

Όπνπ i ηκήκα ηεο δηαδξνκήο εληφο ή εθηφο πφιεσο, κε κηθξή ή κεγάιε θιίζε,
κήθνπο Xi ρηιηνκέηξσλ, φπνπ Xi ηζνχηαη κε ην κήθνο ηεο έκθνξηεο (κε
καζεηέο) δηαδξνκήο πξνζαπμεκέλν θαηά 40% έσο θαη ηα πξψηα δέθα
ρηιηφκεηξα θαη κεηνχκελνπ γξακκηθά γηα ηα επφκελα δέθα ρηιηφκεηξα έσο θαη
ην ήκηζπ ηεο ελ ιφγσ πξνζαχμεζεο. Γηα ηα επφκελα ρηιηφκεηξα ε
πξνζαχμεζε δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζην 20%. Ζ πξνζαχμεζε απηή ζεσξείηαη φηη
θαιχπηεη ην θφζηνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ νρήκαηνο ρσξίο καζεηέο.
πληειεζηέο θνζηνιφγεζεο:
αi: ζπληειεζηήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζην ηκήκα «i» (ιίηξα αλά ρηιηφκεηξν)
βi: ζπληειεζηήο θζνξάο ειαζηηθψλ ζην ηκήκα «i» (ηεκάρηα/ρηιηφκεηξν)
γi: εκπνξηθή ηαρχηεηα ζην ηκήκα «i» (ρηιηφκεηξα αλά ψξα)
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Σηκέο ζπληειεζηψλ θνζηνιφγεζεο:
Αλαηνιηθφο ηνκέαο:
αi:= 0,1862
βi:= 0,0000793
γi:= 45
Γπηηθφο ηνκέαο:
αi:= 0,2029
βi:= 0,0000793
γi:= 18
Σηκέο κνλάδαο:
Α: ηηκή θαπζίκνπ (επξψ αλά ιίηξν): 1,078 (ηηκή πξνο θαζνξηζκφ πξνυπνινγηζκνχ)
Β: ηηκή ειαζηηθνχ (επξψ αλά ηεκάρην): 550Υ10 =5.500
Γ: θφζηνο νρήκαηνο: 150.000
Γ: εηήζην θφζηνο αζθάιηζεο: 3.000
Δ: εηήζην θφζηνο νδεγνχ: 23.000
Σ: ηέιε θπθινθνξίαο νρήκαηνο: 595
Άιινη ζπληειεζηέο:
Ε: πξνζαχμεζε ιφγσ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ: 1,2%
Ζ: πξνζαχμεζε ιφγσ απξνβιέπησλ θαη επιφγνπ θέξδνπο: 1,15%
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα δηαηεξήζνπλ ππνρξεσηηθά αλαιινίσηνπο φιεο ηηο ηηκέο
ζπληειεζηψλ θνζηνιφγεζεο θαη φιεο ηηο ηηκέο κνλάδσλ φπσο δίλνληαη παξαπάλσ
αλά ηνκέα. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ (κεηψζνπλ) μόνο ηηο
ηηκέο ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ (Ε θαη Ζ), νχησο ψζηε λα πξνθχςνπλ νη πξνζθνξέο
ηνπο αλά δξνκνιφγην. Οη ζπληειεζηέο Ε θαη Ζ ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ δελ κπνξεί
λα είλαη κηθξφηεξνη απφ 1,01 επί πνηλήο απνθιεηζκνχ. Γηα ηνπο ζπληειεζηέο Ε θαη Ζ
ζα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα δχν πξψηα δεθαδηθά θαη δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηξνγγπινπνηήζεηο. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο/ησλ ζχκβαζεο/ζπκβάζεσλ, νη
ζπληειεζηέο Ε θαη Ζ παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη φπσο απηνί νξίζηεθαλ απφ ηνλ/ηνπο
αλαδφρνπο ζηελ/ζηηο πξνζθνξά/έο ηνπο θαη κεηαβάιιεηαη κφλν ε ηηκή θαπζίκνπ (Α)
ψζηε λα νξίδεηαη ην κεληαίν αληίηηκν. Ζ ηηκή θαπζίκνπ ζα ηζνχηαη κε ην κελαίν κέζν
φξν ηεο κέζεο ελδεηθηηθήο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ Diesel θίλεζεο, φπσο απηφο
πξνθχπηεη απφ ηα ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΓΔΛΣΗΑ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΗΜΧΝ
ΚΑΤΗΜΧΝ ηεο ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ,

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ,
Γ/ΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ
&
ΔΝΖΜΔΡΧΖ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ,
ΣΜΖΜΑ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΧΝ ΣΗΜΧΝ & ΣΗΜΟΛΖΦΗΧΝ, γηα ην λνκφ Θεζζαινλίθεο
(fuelprices.gr)
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο
ην αξρείν excel πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα, εθηππψλνληαο, ζθξαγίδνληαο θαη
ππνγξάθνληαο ην αξρείν. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα,
πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο θ.ι.π. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε,
απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο
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Άπθπο 4ο
Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ ηων πποζθοπών
4.1 Όζνη ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά
ηνπο πξνζσπηθψο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη Αλψλπκεο
Δηαηξείεο ζα εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν πξνζεξρφκελν απηνπξνζψπσο πνπ ζα θαηαζέζεη θαηά ηελ
δεκνπξαζία πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο πνπ εγθξίλεη ηε
ζπκκεηνρή απηήο ζην δηαγσληζκφ θαη νξίδεη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ φινπο ηνπο
θνηλνπξαθηνχληεο θαη αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο, απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο
ηνπο Άξζξν 3 ηεο παξνχζεο. Οη Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπο ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
4.2 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ κέζα ζε θιεηζηφ θάθειν θαη ζθξαγηζκέλν κε ηελ
ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Πάλσ ζηνλ θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία :
- Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
- Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο
- Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ.
- Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
- Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ (Πιήξεο επσλπκία ππνςεθίνπ, δηεχζπλζε, αξηζκφο
ηειεθψλνπ, θαμ, δ/λζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ).
- Ο απνδέθηεο
4.3 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο.
Κακηά ηξνπνπνίεζε ή δηφξζσζε ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη επηηξεπηή κεηά ηελ
θαηάζεζή ηεο. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή
δηνξζψζεηο. Ζ Δπηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
δηαζαθελίζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο ησλ πξνζθνξψλ νη δε
ελδηαθεξφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα δψζνπλ ηηο δηαζαθελίζεηο πνπ ηνπο
δεηνχληαη. Αληηπξνζθνξέο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο.
Άπθπο 5ο
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
(6) έμη κελψλ, δειαδή 180 εκεξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άπθπο 6ο
Δγγςήζειρ
Δγγχεζε πκκεηνρήο: Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην 2% ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο κειέηεο εθηφο ΦΠΑ.
Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο: Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα
ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
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Άπθπο 7ο
Σπόπορ Γιενέπγειαρ ηος Γιαγωνιζμού
Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ πνπ
νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Απαγνξεχεηαη ε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνδνρή πξνζθνξάο
κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ.
Πξνζθνξά αφξηζηε ή ππφ αίξεζε απνξξίπηεηαη
Άπθπο 8ο
Αξιολόγηζη –Καηακύπωζη-Ακύπωζη
8.1 Ο αλάδνρνο ζα επηιεγεί βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο θαη γηα θάζε δξνκνιφγην
(Αλαηνιηθνχ – Γπηηθνχ Σνκέα) ρσξηζηά. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη ζα έρνπλ
πξνζθέξεη ηελ ίδηα ηηκή, γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.
8.2 Ζ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη ιφγσ αζχκθνξνπ.
8.3 Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη.
8.4 Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηεηαη.
8.5 Γελ απνξξίπηεηαη πξνζθνξά εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο
επνπζηψδεηο.
8.6 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
8.7 Γχλαηαη ε θαηαθχξσζε θάζε δξνκνινγίνπ (Αλαηνιηθνχ – Γπηηθνχ Σνκέα) ζε
ρσξηζηφ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ε ρακειφηεξε ηηκή πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο
αλάδνρνπο.
Άπθπο 9ο
Υπόνορ διάπκειαρ ηηρ ζύμβαζηρ
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ 1/9/2016 έσο 30/6/2017
Άπθπο 10ο
Δγγύηζη καλήρ και Δμππόθεζμηρ Δκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ
10.1 Ο αλάδνρνο πνπ ζην φλνκα ηνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο είλαη
ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηεο παξαιαβήο ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ, λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε θαη λα
αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία, κε εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ίζεο πξνο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
10.2 Δάλ ν αλάδνρνο δελ έξζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ παξαπάλσ
πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία εθπίπηεη
απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Κέληξνπ.
10.3 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο
Άπθπο 11ο
Αθέηηζη όπων ηηρ ύμβαζηρ
11.1 Ζ απφ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε αζέηεζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο ή ε κε πιήξεο ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο
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φξνπο ηνπ, παξέρεη ην δηθαίσκα ζην Κέληξν λα ηνλ θεξχμεη έθπησην κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
11.2 Ζ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα εθπέζεη ππέξ ηνπ Κέληξνπ
νιφθιεξν ην πνζφ ηεο θαηαηηζέκελεο εγγχεζήο.
Άπθπο 12ο
Αναπποζαπμογή Σιμών
Οη ηηκέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
ζχκβαζεο.
Άπθπο 13ο
Σιμέρ πποζθοπάρ
13.1 Όιεο νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα αλαθέξνληαη
ζε €.
13.2 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ
Άπθπο 14ο
Κπαηήζειρ
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Δλδεηθηηθά:
Παξαθξάηεζε θφξνπ 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 0,10%
Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ Δ.ΑΑ.ΓΖ.Τ.
ΟΓΑ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηνπ Δ.ΑΑ.ΓΖ.Τ.
Άπθπο 15ο
Σπόπορ πληπωμήρ
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηάζεζε ησλ θάησζη
δηθαηνινγεηηθψλ:
α) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
β) Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
γ) Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ
δ) Πξσηφθνιιν θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ ζα ζπληάζζεηαη απφ ηξηκειή
επηηξνπή ηνπ Κέληξνπ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
(Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ διακήπςξηρ ςπ’ απιθ. 34/2016)
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1 ) ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ:
Σα ιεσθνξεία πνπ ζα δηαηίζεληαη ζην Κέληξν γηα ηε κεηαθνξά ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε λα πιεξνχλ απφιπηα ηηο
ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο γηα κηα
άλεηε θαη αζθαιή κεηαθνξά. Δπίζεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε
δηαθήξπμε.
2) ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΠΡΟΧΠΑ – ΟΓΖΓΟΗ- ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
Α ) Ζ κίζζσζε αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ κεηαθνξά αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
εθπαηδεπκέλσλ ζην Κέληξν.
Β ) Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη εθ΄ φζνλ ππάξρνπλ άδεηα θαζίζκαηα λα δέρεηαη θαη
ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ ζπλεπάγεηαη
παξάθακςε δξνκνινγίσλ.
Γ ) ε θαζεκεξηλή βάζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηνη νδεγνί θαη ζπλνδνί, ε
ζπκπεξηθνξά ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα είλαη άςνγε θαη ππνδεηγκαηηθή ηφζν πξνο ηηο
ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηνπ Κέληξνπ φζν θαη πξνο ηνπο κεηαθεξφκελνπο πνπ σο επί
ην πιείζηνλ είλαη ΑΜΔΑ θαη εηδηθά επηβάιιεηαη λα πξνζέρνπλ ψζηε ε κνπζηθή λα
είλαη ήπηα.
Γ ) Γελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη δξνκνιφγην ρσξίο ηελ παξνπζία ζπλνδνχ νη νπνίνη ζα
είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. Ζ επζχλε ηνπ
πξαθηνξείνπ (νδεγψλ-ζπλνδψλ-εξγνδφηε) αξρίδεη απφ ην πξσί απφ ηελ επηβίβαζε
έσο ηελ απνβίβαζε ζην Κέληξν θαη ην κεζεκέξη νκνίσο.
Ο έιεγρνο θαζεκεξηλά λα επηηπγράλεηαη θαηά ηελ άθημε, κε ηελ θαηάζεζε
θαηάζηαζεο απφλησλ θαη παξφλησλ απφ ηνπο ζπλνδνχο ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ ΣΑΦ.
Δ ) Οη νδεγνί νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζηηο αθεηεξίεο ή ζην Κέληξν θαηά ηελ αθξηβή
ψξα πνπ νξίδεηαη θαη ζηηο ζηάζεηο παξαιαβήο θαη απνβίβαζεο ησλ εθπαηδεπκέλσλ,
ζηηο αθξηβείο ψξεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ απφ ην Κέληξν.
Σ) Τπάξρεη πηζαλφηεηα κηθξήο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηάζεσλ ζε πεξίπησζε
εηζαγσγήο λέσλ πεξηζαιπφκελσλ.
3) ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔΧΝ
Α) Ο αξηζκφο ησλ κεηαθεξφκελσλ εκεξεζίσο αηφκσλ λα απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ εληφο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ιεσθνξείσλ.
Β) Οπνηαδήπνηε ζχκπηπμε θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε δξνκνινγίσλ ππφθεηηαη ζηελ
δηθαηνδνζία ηνπ Κέληξνπ ππνρξεσκέλνπ ζε έγθπξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ εθκηζζσηή .
Γ)Γελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ηα ιεσθνξεία δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ρσξίο ηελ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Κέληξνπ.
Γ) Σν θάζε ιεσθνξείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ ζα θέξεη ελεκεξσηηθή
πηλαθίδα κε ηίηιν «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ.
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Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΚΑΡΑΑΒΒΙΓΟΤ ΤΛΒΑΝΑ
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