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ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

 

 

Με το από 5/7/2019  15:52

υποβολής των προσφορών

περιεχόµενο παραθέτουµε αυτούσιο

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

 

Στη σελίδα 21 της διακήρυξής σας

Σε ότι αφορά (από κοινού) του Ο∆ΗΓΟΥΣ

 

- να µην έχουν καταδικαστεί
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον

- να µην έχουν παραπεµφθεί
ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας
2-5), αποπλάνησης παιδιών
ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης
349), εκµετάλλευσης πόρνης
(ΠΚ 385), 

- να µην τελούν υπό  στερητική
συµπαράσταση (πλήρη ή µερική
 

Οι ως άνω αναφερόµενες καταστάσεις

Αρχή, τόσο κατά το χρόνο λήξης

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Επίσης στην απάντησή σας παραδέχεστε

«∆ηλαδή, ο συµµετέχων φροντίζει

θα τα υποβάλλει και στη συνέχεια

υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα της παρ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιωάννινα, 1

                  Αριθ. Πρωτ.: οικ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  

  

Απαντήσεις αιτηµάτων υποψήφιου αναδόχ

∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό Επιλογής Αναδόχου

υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής Αρµοδιότητας

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

τετράµηνης  παράτασης» της µε αριθµ

06-2019 και υπό Α/Α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

/07/2019 15:52:00, υποβληθέν στο ΕΣΗ∆ΗΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ 

52:00 αίτηµά σας,  ζητήσατε την παράταση

προσφορών του διαγωνισµού µε ΑΑ 71182, 

παραθέτουµε αυτούσιο:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 σας µε αρ. 88425/6164/12-06-2019 

 Ο∆ΗΓΟΥΣ και τους ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ της προσφοράς απαιτείται

καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα και για παράβαση Κ.Ο.Κ
τουλάχιστον ενός (1) έτους, 

παραπεµφθεί σε δίκη για τα αδικήµατα της βαριάς σωµατικής βλάβης
ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας
παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ
προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348

πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας µε ανήλικο έναντι αµοιβής (ΠΚ

στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό
 ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

καταστάσεις για τους οδηγούς και συνοδούς, ελέγχονται από

λήξης της προθεσµίας  υποβολής της προσφοράς, όσο

δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 10 της µε αρ. 50025/2018 ΚΥΑ

παραδέχεστε: 

φροντίζει να τα αποκτήσει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς

συνέχεια θα τα προσκοµίσει, µόνον αν κηρυχθεί προσωρινός

παρ. 2.2.5.2. 

         ΠΡΟΣ:  1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.

                    2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ

                         ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ

                         ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

12 Ιουλίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 107163/7410 

     

αναδόχου αναφορικά µε 

Επιλογής Αναδόχου για την 

Αρµοδιότητας Π.Ε. 

(έως 31-08-2021) µε 

ριθµ. ∆ιακήρυξης 

∆Η.Σ.: 71182 

ΕΣΗ∆ΗΣ µήνυµα της 

παράταση της προθεσµίας 

, του οποίου το 

απαιτείται: 

Ο.Κ, η οποία τιµωρείται µε 

βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής 
αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 
 (ΠΚ 342), πορνογραφίας 
 348Β), µαστροπείας (ΠΚ 

αµοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης 

υπό επικουρική δικαστική 

ελέγχονται από την Αναθέτουσα 

, όσο και κατά το χρόνο 

ΚΥΑ). 

της προσφοράς του, αλλά 

προσωρινός ανάδοχος, µαζί µε τα 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 

. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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Στην περίπτωση δηλαδή που η εταιρεία µου κηρυχθεί προσωρινή ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλω και στη 

συνέχεια να προσκοµίσω τα ανωτέρω που ως συµµετέχων θα έχω φροντίσει να αποκτήσω κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς µου δηλαδή έως 18/07/2019. Και στην περίπτωση που κηρυχθώ προσωρινός 

µειοδότης και δεν τα υποβάλλω θα µε αποκλείσετε γιατί δεν θα τα έχω κατά την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς. 

 

Κατά δεύτερο λόγο οφείλω να υποβάλλω υπεύθυνη δήλωση τήρησης των όρων της διακήρυξης. 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά οφείλω να τα έχω κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς µου. 

 

Όµως το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ µε το υπ΄ αρ. πρωτ. 

Οικ. 39979/27-06-2019 µε θέµα: «Βουλευτικές εκλογές της 7
ης

 Ιουλίου 2019», αναστέλλει τις εργασίες των 

δικαστηρίων της χώρας έως και την 10
η
 Ιουλίου 2019 που για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη η αναστολή εκτείνεται 

έως κα την 12
η
 Ιουλίου 2019. 

Ήδη το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων αρνήθηκαν την εξυπηρέτηση των 

οδηγών της εταιρείας µας δίνοντάς τους τα δύο συνηµµένα στο παρόν έγγραφα. 

Το διάστηµα έως 12/07/2019 είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για τη συµµετοχή µας στο διαγωνισµό δεδοµένου ότι 13 και 

14/07/2019 είναι κλειστές οι υπηρεσίες [Σαββατοκύριακο]. 

 

Στην προκειµένη περίπτωση η παράταση οφείλεται σε έκτακτο γεγονός [εκλογές] και καθιστά έγκυρο λόγο 

ανωτέρας βίας δεδοµένου ότι είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση από το Πρωτοδικείο. 

 

Οφείλετε εποµένως ως Αναθέτουσα Αρχή, να λάβετε υπόψη την αδυναµία µας ως συµµετέχοντος στο 

διαγωνισµό συγκέντρωσης και έκδοσης απαραίτητων εγγράφων λόγω µη λειτουργίας των κρατικών 

υπηρεσιών. 

Άλλωστε και το 2015 παρατάθηκε ο διαγωνισµός µεταφοράς µαθητών λόγω τραπεζικής αργίας. 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να επανεξετάσετε το αίτηµά µας για την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 

 

Απάντηση επί των διαλαµβανοµένων στο ανωτέρω αίτηµά σας: 
 

Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται: Α) κατά 

την υποβολή της προσφοράς, Β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της διακήρυξης  

και Γ) κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του 

ν. 4412/20161. 

 

1. Κατά την υποβολή της προσφοράς   

Ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 

µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της διακήρυξης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 

παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα 

µε το επισυναπτόµενο στην διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 

υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

 

Συνεπώς, στη φάση της υποβολής της προσφοράς οι συµµετέχοντες υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά και προσκοµίζουν σε έντυπη µορφή, εφόσον απαιτείται (π.χ. εγγυητική 

συµµετοχής), µόνο τα δικαιολογητικά των παραγράφων  2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου 

«Οικονοµική Προσφορά», όπως αυτά λεπτοµερώς περιγράφονται σε αυτές.  
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Όλα τα δικαιολογητικά και των δύο προαναφερόµενων φακέλων, έχουν τη µορφή 

της Υπεύθυνης ∆ήλωσης, εξαιρουµένης της εγγυητικής συµµετοχής.   

 

Το µόνο αποδεικτικό στοιχείο, που απαιτείται να εκδοθεί, κατά την υποβολή της 

προσφοράς σας, και να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο αυτό, είναι η  ασφαλιστική (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους φορείς στους οποίους έχετε υποχρέωση) και  η 

φορολογική ενηµερότητα, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στη διακήρυξη και στην 

απάντηση του ερωτήµατος 2, του από 04/07/2019 14:27:39 1ου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ σας, η οποία 

αναρτήθηκε στα συνηµµένα του διαγωνισµού και σας κοινοποιήθηκε, µέσω του συστήµατος 

επικοινωνίας, στις 05/07/2019 13:53:19. 

 

Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας δεν καλύπτουν το 

προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστηµα. Λόγω του σύντοµου, σε πολλές 

περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών αυτών, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να 

µεριµνούν  να τα αποκτούν εγκαίρως, να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς 

τους, προκειµένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχτούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

Συνεπώς, απαιτείται η υποβολή και η προσκόµισή τους, εφόσον αναδειχτείτε «προσωρινός 

µειοδότης», κατόπιν πρόσκλησης που θα σας αποστείλουµε. 

 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από 

τις δικαστικές αρχές του άρθρου 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (περί µη πτώχευσης, 

εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), δεδοµένου ότι βεβαιώνουν έννοµες 

καταστάσεις µέχρι και το χρόνο έκδοσής τους, δεν είναι απαραίτητο και δεν απαιτούµε, να 

εκδίδονται και κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών. Αντίθετα, αρκεί η προσκόµισή 

τους από τον «προσωρινό ανάδοχο», µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

δεδοµένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καλύπτουν όλο το προγενέστερο της έκδοσής 

τους, χρονικό διάστηµα.  

 

 

2. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της διακήρυξης 
Σε αυτή τη φάση του διαγωνισµού, η οποία προϋποθέτει, ότι έχετε οριστεί «προσωρινός 
µειοδότης», καλείστε, κατόπιν πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, να υποβάλλετε και 
να προσκοµίσετε, εφόσον απαιτείται, όλα τα αποδεικτικά µέσα της παρ. 2.2.5.2. της 
διακήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων, των ασφαλιστικών και φορολογικών ενηµεροτήτων, 
που φροντίσατε να εκδώσετε, κατά το στάδιο συµµετοχής και υποβολής της προσφοράς 
σας, αλλά και των αντίστοιχων ενηµεροτήτων, οι οποίες θα πρέπει να εκδοθούν εκ νέου και 
να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
 

3. Κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. 

γ του ν. 4412/20162. 

Με την παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19, (ΦΕΚ-52 Α/1-4-19), αντικαταστάθηκε η 

παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. Ο προσωρινός ανάδοχος, δεν υποχρεούται 

πλέον να υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Αντί αυτών, 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ που υπογράφεται κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016. Η 

υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει 

πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση. Εφόσον, δεν έχουν επέλθει µεταβολές στο πρόσωπο 
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του συµµετέχοντα, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο» και τον προσκαλεί για την υπογραφή της σύµβασης, θέτοντάς του 

προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες». Εντός του χρονικού 

διαστήµατος που θα ορίσει η αρχή για την υπογραφή της σύµβασης, θα πρέπει να 

προσκοµιστούν  οι ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, των Ο∆ΗΓΩΝ  και των ΣΥΝΟ∆ΩΝ.  

 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των αναγραφόµενων στις 
υπεύθυνες δηλώσεις στοιχείων, µε αποδεικτικά µέσα τα οποία θα κληθούν να 
προσκοµίσουν οι ανάδοχοι (εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι επιβεβαίωσης των 
στοιχείων) ύστερα από σχετική πρόσκληση. 

 

Συνεπώς, οι λόγοι τους οποίους επικαλείστε, δεν πληρούν τις προβλεπόµενες, από το 

νόµο, προυποθέσεις για την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

 

                                                              Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 

                                         ∆/νσης Οικονοµικού  

 

 

                                         ∆ηµήτριος Κλούµπας 
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