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Θέμα : «Διευκρινίσεις - Απαντήσεις αιτ

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφ

μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

(έως 31-08-2021) με δικαίωμα 

88425/6164/12-06-2019 και υπό Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σχετικά: 1. Τα από 04/07/2019 14:27:39 και 14:59:11,

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ

 

 

1
ο
  ΑΙΤΗΜΑ 04/07/2019 14:27:39 

 

1. Στους όρους της διακήρυξης αναφέρεται ότι:

           Για τους ΟΔΗΓΟΥΣ της προσφοράς απαιτείται:

- να διαθέτουν άδεια οδήγησης 

- για τους οδηγούς λεωφορείων πρέπει στην άδεια οδήγησης 

είναι υγιείς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ΄ αρ. Α3/ΟΙΚ. 50984/7947/13 (ΦΕΚ Β΄ 3056) 

Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

-  οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. Οχημάτων να διαθέτουν 

οριζόμενα στην με αρ. Α/79574/5488/16 (ΦΕΚ Β΄4587/27.12.2017 

Υποδομών και Μεταφορών. 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν πρέπει να προσκομι

λεωφορείων της εταιρείας μας, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι οι  οδηγοί λεωφορείων που έχουν 

ΠΕΙ, έχουν ήδη εξετασθεί ιατρικά για την απόκτησή του καθώς και για την ανανέωσή του.

2. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποια δικαιολ

αναρτήσει και να υποβάλει έως 18/07/2019.

 

Σελίδα 1 από 3 

                                  Ιωάννινα, 5 Ιουλίου 2019

                     Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

   

 

Απαντήσεις αιτημάτων υποψήφιου αναδόχου αναφορικά με τον Ανοιχτό 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφ

μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 201

δικαίωμα τετράμηνης  παράτασης» της με α

και υπό Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 71182 

14:27:39 και 14:59:11, υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ μηνύματα της 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ 

Στους όρους της διακήρυξης αναφέρεται ότι: 

Για τους ΟΔΗΓΟΥΣ της προσφοράς απαιτείται: 

άδεια οδήγησης   

για τους οδηγούς λεωφορείων πρέπει στην άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθμός 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ΄ αρ. Α3/ΟΙΚ. 50984/7947/13 (ΦΕΚ Β΄ 3056) 

Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

δηγοί των Ε.Δ.Χ. Οχημάτων να διαθέτουν ειδική άδεια οδήγησης και να είναι 

οριζόμενα στην με αρ. Α/79574/5488/16 (ΦΕΚ Β΄4587/27.12.2017 Υπουργική Απόφαση Υπουργού 

 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό υγείας των οδηγών 

λεωφορείων της εταιρείας μας, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι οι  οδηγοί λεωφορείων που έχουν 

έχουν ήδη εξετασθεί ιατρικά για την απόκτησή του καθώς και για την ανανέωσή του.

να μας διευκρινίσετε ποια δικαιολογητικά οφείλει ο υποβάλλων προσφορά να 

αναρτήσει και να υποβάλει έως 18/07/2019. 

         ΠΡΟΣ:  1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.

                    2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ

                         ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ

                         ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

5 Ιουλίου 2019 

102888/7225 

     

αναφορικά με τον Ανοιχτό 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

για τα σχολικά έτη 2019-2020 &  2020-2021, 

παράτασης» της με αριθμ. Διακήρυξης 

 

τα στο ΕΣΗΔΗΣ μηνύματα της 

να είναι σε ισχύ ο αριθμός ΠΕΙ, και να 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ΄ αρ. Α3/ΟΙΚ. 50984/7947/13 (ΦΕΚ Β΄ 3056) 

Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

και να είναι υγιείς  κατά τα 

Υπουργική Απόφαση Υπουργού 

σθεί πιστοποιητικό υγείας των οδηγών 

λεωφορείων της εταιρείας μας, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι οι  οδηγοί λεωφορείων που έχουν 

έχουν ήδη εξετασθεί ιατρικά για την απόκτησή του καθώς και για την ανανέωσή του. 

ογητικά οφείλει ο υποβάλλων προσφορά να 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 

. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 



Σελίδα 2 από 3 

 

2
ο
 ΑΙΤΗΜΑ 04/07/2019 14:59:11 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών την Κυριακή 7/7/2019 είναι αδύνατη η έκδοση 

πιστοποιητικών και εγγράφων που απαιτούνται για τη συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό λόγω της 

μη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου, Εισαγγελίας και Πρωτοδικείου. 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών τουλάχιστον κατά δύο μήνες. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Απάντηση ερωτήματος 1, 1
ου

 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας (στο οποίο θα πρέπει να πιστοποιείται και η ψυχική υγεία και 

καταλληλότητα, έπειτα από ψυχιατρική εξέταση), το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3758), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄2179) απόφαση Υπουργού 

Υγείας, απαιτείται μόνο για τους συνοδούς των δρομολογίων της μεταφοράς μαθητών (παρ. 2.2.5.2. 

Αποδεικτικά μέσα της διακήρυξης, σελίδα 28). 

 

Απάντηση ερωτήματος 2, 1
ου

 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία, δεν 

απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή και συνεπώς η προσκόμιση σε έντυπη μορφή, κατά τα προβλεπόμενα 

στη διακήρυξη, αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης). Τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 

2.2.5.2 της διακήρυξης (ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης ή ανάλογης κατάστασης, 

πιστοποιητικά Σ.Ε.Π.Ε., άδειες οδήγησης, ειδικές άδειες κ.λ.π)  υποβάλλονται ηλεκτρονικά και 

προσκομίζονται εντύπως, μόνο από τους «προσωρινούς αναδόχους», κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην παρούσα λοιπόν φάση του διαγωνισμού, για την  απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής της παραγράφου 2.2.4, οι 

προσφέροντες, υποβάλλουν ηλεκτρονικά και προσκομίζουν σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, μόνο 

τα δικαιολογητικά των παραγράφων  2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά και 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά», όπως αυτά λεπτομερώς 

περιγράφονται σε αυτές. 

 

Διευκρινίζουμε και πάλι, ότι οι οικονομικοί φορείς, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, θα 

πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να αποκτήσουν εγκαίρως πιστοποιητικό ασφαλιστικής (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους φορείς στους οποίους έχουν υποχρέωση) και φορολογικής 

ενημερότητας που να καλύπτουν το χρόνο αυτό, να είναι δηλαδή  σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς τους. Τα εν λόγω πιστοποιητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και προσκομίζονται εντύπως, 

μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης), από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Δηλαδή, ο συμμετέχων φροντίζει να τα αποκτήσει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του, αλλά 

θα τα υποβάλλει και στη συνέχεια θα τα προσκομίσει, μόνον αν κηρυχθεί προσωρινός  ανάδοχος, μαζί 
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με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.5.2. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας, απαιτούνται και στη φάση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δηλαδή οι οικονομικοί 

φορείς κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα πρέπει να αποκτήσουν εκ νέου 

ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες.  

 

Απάντηση 2
ου

 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016, και το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Επειδή το αίτημά σας, δεν οφείλεται σε κάποιον από τους προαναφερόμενους λόγους, επιπροσθέτως, 

στην παρούσα φάση του διαγωνισμού, δεν απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία (βλ. Απάντηση ερωτήματος 

2, 1
ου

 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ), δεν συντρέχει λόγος παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών.  

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

                                                                                                          Δ/νσης Οικονομικού  

 

 

                                                                                                           Δημήτριος Κλούμπας 
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