ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Στόχος του έργου είναι η δυνατότητα για ασφαλής, και με οχήματα
κατάλληλων προδιαγραφών, μεταφορά των μαθητών και των μαθητών με
ειδικές ανάγκες ή/και κινητικά προβλήματα των Σχολείων Δημοτικής
Εκπαίδευσης Λευκωσίας για τις σχολικές χρονιές 2017-2018, 2018-2019 και
2019-2020 σε διακινήσεις εντός και εκτός της Επαρχία Λευκωσίας. Ο αριθμός
των σχολείων για τα οποία ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει υπηρεσίες
διακίνησης είναι ενδεικτικός και ενδεχομένως να μεταβληθεί ανάλογα με τις
ανάγκες που πιθανός να προκύψουν.
Περιγραφή Αντικειμένου της Σύμβασης:
Κάθε σχολική χρονιά προγραμματίζονται περίπου 7 διακινήσεις οι οποίες
μπορεί να είναι ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές ή/ και άλλες στις επαρχίες
Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου όπως φαίνεται στο
ΕΝΤΥΠΟ 5 της Οικονομικής Προσφοράς
Γενικές πληροφορίες-Τεχνικές Προδιαγραφές:
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που πρόκειται να υποβάλει
Προσφορά για τον παρόν Διαγωνισμό υποχρεούται να διασφαλίζει τα
ακόλουθα:

Οικονομική προσφορά για τις πιο πάνω εκδρομές θα πρέπει να δοθεί για
κατηγορία λεωφορείου 22 θέσεων, 53 θέσεων και για λεωφορεία με δυνατότητα
χρήσης τροχοκαθισμάτων 17 και 50 θέσεων αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέα επιθυμεί, μπορεί να δηλώσει
λεωφορείο μεγαλύτερης κατηγορίας (παραπάνω θέσεων) για κάλυψη θέσης για την
οποία ζητείται λεωφορεία μικρότερης κατηγορίας. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε
ιδιομορφία στη διαδρομή δεν επιτρέπει την εκτέλεση της διαδρομής με το λεωφορείο
της μεγαλύτερης κατηγορίας (π.χ. στενός δρόμος) τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
αντικαταστήσει το λεωφορείο με κατάλληλο λεωφορείο το οποίο θα μπορεί να
εκτελέσει την διαδρομή.

Η ηλικία των οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 έτη καθ’ όλη την
διάρκεια της Σύμβασης από την 1η ημέρα εγγραφή σε οποιαδήποτε χώρα.

Κάθε οικονομικός φορέας προκειμένου να υποβάλει Προσφορά θα πρέπει να
έχει στην ιδιοκτησία του τουλάχιστον 10 λεωφορεία και 5 με δυνατότητα χρήσης
τροχοκαθισμάτων.

Οι οδηγοί των οχημάτων που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να έχουν σε
ισχύ:
1.
Άδεια οδήγησης για την κατάλληλη κατηγορία οχήματος
2.
Επαγγελματική Άδεια Οδηγού ή/και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Ικανότητας όπου απαιτείται από την νομοθεσία
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Επίσης με την κατακύρωση της Προσφοράς και κατά την υπογραφή της
Συμφωνίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει σε ισχύ Λευκό Ποινικό
Μητρώο και πιστοποιητικό Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης Σεξουαλικής
Παρενόχλησης για κάθε οδηγό που θα χρησιμοποιηθεί για την Εκτέλεση του
Αντικειμένου της Σύμβασης.

Τα λεωφορεία που θα εκτελούν υπηρεσία σύμφωνα με την σύμβαση πρέπει
να είναι πλήρως προσβάσιμα και να πληρούν όλες τις ανάγκες των μαθητών με
κινητικές αναπηρίες.

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που πρόκειται να υποβάλει
προσφορά πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τουλάχιστον 3-4 σχολεία την
ημέρα.

Να υπάρχουν πάντοτε σε κάθε λεωφορείο που εκτελεί υπηρεσία σύμφωνα με
την Σύμβαση όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία της
Δημοκρατίας.

Τα λεωφορεία να προσέρχονται στους χώρους αφετηρίας για την
διεκπεραίωση προγραμματισμένης εκδρομής καθαρά και να τηρούν τις ώρες άφιξης
στο σχολείο και αναχώρησης από τον εκδρομικό χώρο.

Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, να φέρουν ζώνες ασφαλείας και να μην
εκπέμπουν μαύρο ορατό καπνό και υπερβολικό θόρυβο

Σε περίπτωση βλάβης στην λειτουργία του οχήματος θα πρέπει να γίνεται η
άμεση αντικατάσταση του και να ενημερώνεται ο Αναθέτων Φορέας

Σε περίπτωση που υπάρξει:
1.
Σοβαρό ατύχημα με τραυματίες
2.
Απειλή για ή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού σε λεωφορείο
3.
Πειρατεία
4.
Τρομοκρατική ενέργεια

Να ενημερώνει αμέσως τον Αναθέτοντα Φορέα

Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ:
1.
Πιστοποιητικό καταλληλότητας,
2.
Άδεια κυκλοφορίας,
3.
Πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει την μεταφορά επιβατών)
4.
Να σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές για Α.Μ.Ε.Α

Τα δρομολόγια πρέπει να διενεργούνται με ασφάλεια και να μην γίνεται
υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, επικίνδυνοι ελιγμοί και γενικά να διενεργούνται σε
νόμιμα πλαίσια και να τηρείται η νομοθεσία που αφορά οδική κυκλοφορία

Οι οδηγοί να σέβονται τους μαθητές, να τους παρέχουν βοήθεια όποτε τους
ζητηθεί και να προσπαθούν ώστε η πρόσβαση τους στο λεωφορείο και η μεταφορά
τους προς τους εκδρομικούς χώρους να γίνεται με άνεση και ασφάλεια.
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