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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ
∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών
Ταχ. ∆/νση: Θραψανό, TK 70 006
Πληροφορίες: Λιοντάκη Σοφία
Τηλέφωνο: 28913 40401
Fax: 28913 40417
e-mail: texn4@0429.syzefxis.gov.gr

Αρκαλοχώρι: 19/08/2011
Αρ. ̟ρωτ.: 16876

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/18
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
∆ήµος Μινώα Πεδιάδας
∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 212
Τ.Κ.: 703 00
Πληροφορίες: Ζαχαρένια ∆αγκωνάκη
Τηλ.: 28913 40401
Φαξ: 28913 40417
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012.
II.1.1.Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου του έργου: Η παρούσα υπηρεσία αφορά τις µεταφορές
µαθητών Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικών σχολείων για το σχολικό έτος 2011 2012, καθώς σύµφωνα µε το υπ’αριθµό 35253/28-07-2011 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Τοπικής Αυτ/σης
του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 1701/01-08-2011, η αρµοδιότητα αυτή µεταφέρεται στους
∆ήµους.
Προϋ̟ολογισµός του έργου: Συνολικός: 324.357,46 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 13%)
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου αναλύεται σε:
-∆απάνη ∆ροµολογίων: 287.042,00 €
-Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 37.315,46€.
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζόµενων θα υποβληθεί ως ακολούθως:
Είτε για το για το σύνολο των δροµολογίων ή για το µέρος αυτών.
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες.
Τµήµα ΙΙΙ Α: Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές ̟ληροφορίες:
1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής:
Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθεται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του
άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δροµολογίων ή για
το µέρος των δροµολογίων που αφορά η προσφορά του
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το
άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη συνυπολογιζοµένης της εκπτώσεως και µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δροµολογίων ή για το µέρος των δροµολογίων, που
αφορά η προσφορά του αναδόχου.
2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής.
Η χρηµατοδότηση της σύµβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της α’βάθµιας
Αυτοδιοίκησης (Κ.Α. 15-6162.001).
Η πληρωµή των αναδόχων θα γίνει τµηµατικά, σε διαστήµατα όχι µικρότερα του ενός (1) µηνός, µε την
πρόοδο εκτέλεσης του έργου, ακολουθουµένης της διαδικασίας των άρθρων 53 και 54 του π.δ. 28/1980
και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. ∆εν θα
δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο.
3. ∆εν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης.
Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ.
28/1980 (ΦΕΚ 11 Α) καθώς και στο Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005.
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων αναφέρονται στο άρθρο 22 του
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη
συµµετοχή στο διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 23 του τεύχους της διακήρυξης, ενώ στην παράγραφο
23.4 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των
διαγωνιζοµένων.
2. Στο διαγωνισµό καλούνται
α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισµοί,
µε αντικείµενο δραστηριότητας τη µεταφορά προσώπων.
ΤΜΗΜΑ IV Α: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η
οικονοµικότερη προσφορά.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού:
1. Προθεσµία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι η 22 Σε̟τεµβρίου
2011. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη από την έδρα της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70 006, τηλ. 28913 40401), κάθε
εργάσιµη ηµέρα κατά τις ώρες 07:00-15:00, καταβάλλοντας το αντίτιµο των 5,00€ σε µετρητά για τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε
την υπηρεσία.
2. Προθεσµία υ̟οβολής ̟ροσφορών είναι η 30 η Σε̟τεµβρίου 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα
10:00̟µ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον εννέα (9) µήνες, από την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
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ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και ̟ροσφυγές, κατατίθενται προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας,
Καστέλλι, Τ.Κ. 70 006 Τηλ.: 28913 40108, ΦΑΞ: 28910 32197, από την οποία µπορούν επίσης να
ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν:
Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισµού και συγκεκριµένα:
α1. κατά του Πρακτικού ∆ιαγωνισµού της Ε.∆.(Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής).
α2. κατά της απόφασης κατακύρωσης αποτελέσµατος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Οι προθεσµίες για ενστάσεις αρχίζουν από την επόµενη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης
τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υ̟ηρεσία
Ε̟ισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 19/08/2011 µε αριθµ. ID:2011-115989.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

