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Νέα Σμύρνη 1 Μαρτίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 345

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 -Τ.Κ.171 21
ΤΗΛ.: 2132025915 - 918
FAX.: 210-9358572
e-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΤΛ»
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»
Διακηρύσσει
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΤΛ» προϋπολογισμού 72.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
το οικονομικό έτος 2018.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Ν.Π.Δ.Δ.
Δ/νση: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 17121
Τηλ.:213 2025918 & 915
Fax: 2109358572
E-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: www.neasmyrni.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στην διαδικτυακή πύλη www.neasmyrni.gov.gr καθώς και στα γραφεία
Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Κωδικός CPV: 60100000-9
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά στην δημοπράτηση της γενικής
υπηρεσίας «Μεταφορές προσώπων – εκδρομές, κλπ», όπως περιγράφεται στην μελέτη (τεχνική
έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και συγγραφή υποχρεώσεων) που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
5. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
των γραφείων ταξιδίων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού, τα οποία πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και θα προσκομίσουν
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA NANOU
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τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις σχετικές
νομοθετικές διατάξεις.
7. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Τα οριζόμενα στην διακήρυξη και στην υπ’ αριθ. 5/2018
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές,
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων).
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Νομικού Προσώπου (Ελευθ.
Βενιζέλου 18 - Νέα Σμύρνη (3ος όροφος) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την 30η
Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή. Προθεσμία παραλαβής προσφορών από 09:00 μέχρι 11:00. Μετά
την λήξη της προθεσμίας θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
9. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης είναι το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» - Ν.Π.Δ.Δ. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει
την πίστωση με Κ.Α.Ε εξόδων 15.6413.0001 “Μεταφορές προσώπων - εκδρομές, κ.λ.π» του
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2018.
10. Ενστάσεις: Η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. H Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα
με το άρθρο 221 του N. 4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.
4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας
Αρχής, εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή.
11. Δημοσιεύσεις: α) Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): http://www.promitheus.gov.gr]
β. Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.
γ. Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης.
δ. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, ως κάτωθι:
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ».
2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΛΜΟΣ».
ε. Περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του Ν. 3861/2010, αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη: https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
στ. Η διακήρυξη καταχωρίσθηκε στην διαδικτυακή πύλη της Αναθέτουσας Αρχής:
http://www.neasmyrni.gov.gr/ στην διαδρομή: Ανακοινώσεις  Προκηρύξεις  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
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