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Περίληψη ∆ιακήρυξης
Αριθ. ∆ιακήρυξης: 78364 / 2019
Αριθ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα ∆ωδεκανήσου προκηρύσσει την
Εφαρµογή ∆υναµικού Συστήµατος Αγορών (∆ΣΑ) του άρθρου 33 του Ν.
Ν 4412/2016
για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών ∆ηµόσιων Σχολείων χωρικής
αρµοδιότητας ΠΕ ∆ωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021,
2020
µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά δροµολόγιο ή οµάδα δροµολογίων
της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισµού
προϋπολογισµού,
συµπεριλαµβανοµένων του ΦΠΑ,
ΦΠΑ και του δικαιώµατος προαίρεσης έως 25%,
1.742.823,40 € (CPV 60130000-8
60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορ
Μεταφορών
Επιβατών), όπως αναλυτικά περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη.
Η ισχύς του ∆ΣΑ θα αρχίσει από την ηµεροµηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα
διαρκέσει για περίοδο δύο (2) ετών και έως το πέρας του σχολικού έτους 2020
2020-2021.
Η εφαρµογή του ∆ΣΑ θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) τουλάχιστον
ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της ∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία
Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 27 και 33 του N. 4412/2016, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων
συµµετοχής την 02 /09/2019
/2019 και ώρα 12:00.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης
χρονοσήµανσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της υπ’ αριθµ. 56902/215/19-5-2017
2017 Υπουργικής
Απόφασης µε θέµα «Τεχνικές
Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για να συµπεριληφθεί στο ∆ΣΑ ένας οικονοµικός φορέας, απαιτείται αφενός να πληροί
τα κριτήρια επιλογής και αφ
αφ’ ετέρου να καταθέσει αίτηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ∆ιακήρυξη. Κάθε οικονοµικός φορέας που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο
∆ΣΑ, µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής ως ακολούθως:
1. στο πλαίσιο της παρούσας ∆ιακήρυξης και
2. καθ’ όλη την διάρκεια του ∆ΣΑ.
∆ΣΑ
Τα δικαιολογητικά
ολογητικά που αφορούν την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής θα προσκοµίζονται
στην υπηρεσία και σε έντυπη µορφή,
µορφή εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των εγγράφων που έχουν υπογραφεί από τον ίδιο τον
οικονοµικό φορέα και φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Ακριβές αντίγραφο

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από ANTONIA
DIKAIOU
Ημερομηνία:
2019.08.05

Ο χρόνος ισχύος των αιτήσεων συµµετοχής είναι ως την καταληκτική ηµεροµηνία
ισχύος του ∆ΣΑ. Αίτηση συµµετοχής που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μετά την έναρξη της εφαρµογής του ∆ΣΑ και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος του, κάθε
φορά που προκύπτει ανάγκη ανάθεσης µίας ή περισσότερων συµβάσεων, η ΠΕ
∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα δηµοσιεύει πρόσκληση υποβολής
προσφορών για τη σύναψη αυτών, µε προθεσµία υποβολής οικονοµικών προσφορών
εντός 8 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, σε
όσους οικονοµικούς φορείς έχουν γίνει αποδεκτοί στο ∆ΣΑ.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονοµικούς φορείς οι
οποίοι, κατά την ηµεροµηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο ∆ΣΑ.
Το αντικείµενο της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών δύναται να
υποδιαιρείται σε τµήµατα/οµάδες ειδών και οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν
οικονοµική προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµατα/οµάδες ειδών. Η προσφερόµενη
τιµή σε περίπτωση υπογραφής σύµβασης, θα ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης.
Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν την χαµηλότερη τιµή
ανά δροµολόγιο/α ή για οµάδα/ες δροµολογίων, όπως θα ορίζεται στην εκάστοτε
πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Στην περίπτωση που η εφαρµογή του κριτηρίου ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσµα την
ανάδειξη ενός µειοδότη σε περισσότερα του ενός τµήµατα/δροµολόγια, και υπό την
προϋπόθεση ότι τα διατιθέµενα από αυτόν µέσα δεν επαρκούν για την ανάθεση όλων των
τµηµάτων/δροµολογίων, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό των τµηµάτων που θα του
ανατίθενται, είναι, κατά προτεραιότητα και σε φθίνουσα σειρά, τα ακόλουθα:
α) κριτήριο του µοναδικού προσφέροντος
Με το εν λόγω κριτήριο ανατίθενται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, το τµήµα/τµήµατα,
στο οποίο/-α, ο µειοδότης είναι ο µοναδικός που υπέβαλε προσφορά σύµφωνη µε τους
όρους της παρούσας.
Η ανάθεση τµηµάτων στον µειοδότη, κατ’ εφαρµογή του εν λόγω κριτηρίου, δεν
αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν και άλλων τµηµάτων, κατ’ εφαρµογή του δεύτερου
κριτηρίου, ως κατωτέρω.
β) το κριτήριο της µεγαλύτερης προσφερόµενης τιµής
Το εν λόγω κριτήριο εφαρµόζεται, µετά την εφαρµογή του πρώτου κριτηρίου, στα
εναποµείναντα τµήµατα/δροµολόγια, στα οποία υπάρχουν και άλλοι προσφέροντες,
πέραν του µειοδότη.
Σύµφωνα µε αυτό, ανατίθενται στον µειοδότη, κατά φθίνουσα σειρά, το τµήµα/τµήµατα
µε την υψηλότερη προσφερόµενη από αυτόν τιµή.
Η ∆ιακήρυξη 78364 / 2019 διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη
διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr και http://www.pnai.gov.gr
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της ∆ιακήρυξης θα δίδονται από το Τµήµα
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ.85131,Ρόδος τηλ. 2241360543- 2241360544, Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr και m.lyristis@rho.pnai.gov.gr
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