ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

Νζα μφρνη 15 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ. 854

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ - Ν.Π.Δ.Δ.
Δ/ΝΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 18 -Σ.Κ.171 21
ΣΗΛ.: 2132025915 - 918
FAX.: 210-9358572
e-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ
ΘΕΜΑ: Προςφυγή ςτη διαδικαςία με διαπραγμάτευςη χωρίσ προηγοφμενη δημοςίευςη βάςει
του άρθρου 269 του ν. 4412/2016, για τισ ομάδεσ 3.ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΑΝΑΜΟΝΗ, 4.
ΕΙΔΗ ΕΣΙΑΕΩ – ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ, 5. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ, 6. ΕΙΔΗ ΙΜΑΣΙΜΟΤ –
ΜΟΚΕΣΕ, 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΤ, 8. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ
ΤΚΕΤΕ και 9. ΣΕΝΣΕ που θα πραγματοποιηθεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ, κριτήρια και
προχποθζςεισ τησ υπ’ αριθ. πρωτ. 2060/24.10.2018 διακήρυξησ.
Η Πρόεδροσ του Δ.. του Ν.Π.Δ.Δ. αφοφ ζλαβε υπόψθ:














Σισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) όπωσ ιςχφει και ιδιαιτζρωσ των
άρκρων 317 παρ. 5 και 269.
Σισ διατάξεισ του άρκρου 209 του ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει.
Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008.
Σο Π.Δ. 80/2016.
Σο πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Τπθρεςίασ.
Σο τεκμθριωμζνο αίτθμα.
Σον προχπολογιςμό του οικ. ζτουσ 2019.
Σθν υπ’ αρικ. 79/2018 απόφαςθ Δ.. περί ζγκριςθσ τθσ ςυμμετοχισ του Ν.Π.Δ.Δ. ςτο
χρθματοδοτικό πρόγραμμα τθσ ΕΕΣΑΑ Α.Ε. και του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με ςκοπό τθν ίδρυςθ νζων τμθμάτων
βρεφονθπιακισ φροντίδασ.
Σθν υπ’ αρικ. 43/2018 μελζτθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Νζασ μφρνθσ.
Σθν υπ’ αρικ. 108/2018 απόφαςθ του Δ.. του Ν.Π.Δ.Δ.
Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 2360/2018 διακιρυξθ.
Σθν εξειδικευμζνθ πίςτωςθ 50.000,00 ευρϊ ςε βάροσ του Κ.Α.Ε. 15.7135.0019,
«Προμικεια εξοπλιςμοφ βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ οδοφ ινϊπθσ», προχπολογιςμοφ
οικονομικοφ ζτουσ 2019.






Σισ υπ’ αρικ. 146/15.10.2018 και 121/11.04.2019 Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ.
Σισ υπ’ αρικ. 146/2018 και 121/2019 Βεβαιϊςεισ τθσ Διευκφντριασ του Ν.Π.Δ.Δ. περί
φπαρξθσ πίςτωςθσ.ϋ
Σθν υπ’ αρικ. 123/2018 απόφαςθ του Δ.. του Ν.Π.Δ.Δ.
Σθν υπ’ αρικ. 5/2019 απόφαςθ του Δ.. του Ν.Π.Δ.Δ.

Γνωςτοποιεί ότι ςφμφωνα με τισ υπ’ αρικ. 123/2018 και 5/2019 αποφάςεισ του Δ.. του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ» ο ςυνοπτικόσ
διαγωνιςμόσ για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ οδοφ ινϊπθσ 13» με
αρικ. πρωτ. διακιρυξθσ 2360/24.10.2018 απζβθ άγονοσ για τισ ομάδεσ 3.ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ
ΧΩΡΟΤ ΑΝΑΜΟΝΗ, 4. ΕΙΔΗ ΕΣΙΑΕΩ – ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ, 5. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ,
6. ΕΙΔΗ ΙΜΑΣΙΜΟΤ – ΜΟΚΕΣΕ, 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΤ, 8. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ
– ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΚΕΤΕ και 9. ΣΕΝΣΕ.
Ωσ εκ τοφτου το Ν.Π.Δ.Δ. πρόκειται να προςφφγει ςτθν διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ του άρκρου 269 ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 317 παρ. 5
για τθν «Προμικεια εξοπλιςμοφ βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ οδοφ ινϊπθσ 13» ςφμφωνα με τουσ
όρουσ, κριτιρια και προχποκζςεισ τθσ ιδθ υφιςταμζνθσ 43/2018 μελζτθσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ
του Διμου Νζασ μφρνθσ και τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. 2360/2018 διακιρυξθσ. Σο πλιρεσ κείμενο τθσ
διακιρυξθσ και τα ςχετικά ζγγραφα τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζχουν καταχωριςκεί ςτθν
διαδικτυακι πφλθ του Διμου Νζασ μφρνθσ http://www.neasmyrni.gov.gr ςτθν διαδρομι:
Ανακοινϊςεισ  Προκθρφξεισ  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ.
H εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανά ομάδα προϊόντων υπολογίηεται ωσ κάτωκι:
a/a

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ-ΧΩΡΟΤ ΑΝΑΜΟΝΗ

1.325,00€

4.

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΤ-ΕΙΔΗ ΕΣΙΑΕΩ

5.867,00€

5.

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΤΝΣΗΡIOY

2.660,00€

6.

ΕΙΔΗ ΙΜΑΣΙΜΟΤ – ΜΟΚΕΣΕ

11.080,00€

7.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΗΛΕ. ΤΚΕΤΕ ΜΑΓΕΙΡΙΟΤ

4.080,00€

8.

ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΚEYE

4.120,00€

9.

ΣΕΝΣΕ

2.500,00€

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ

ΠΟΟ (€)

31.632,00 €
7.591,68 €
39.223,68 €

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ωσ άνω προμικειασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, (προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ – χαμθλότερθ τιμι).

Τποβολή Προςφορών
1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται από τθν Πζμπτη 16 Μαΐου 2019 ζωσ τθν Δευτζρα
20 Μαΐου 2019 και ϊρα 11:00’ (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμϊν και
αξιολόγθςθσ προςφορϊν είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι είτε (γ) με
κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
2. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: α. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν
ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ».
β. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ) με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο
οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανωτζρω διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ παρζχονται ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ από τα γραφεία διοίκθςθσ του Ν.Π.Δ.Δ. (Ελευκ.
Βενιηζλου 18, 3οσ όροφοσ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. του Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΑΝΟΤ

