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Νέα Σμύρνη 2 Ιουλίου 2019
Αριθ. Πρωτ. 1505

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - 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
Ιστοσελίδα: www.neasmyrni.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η.”
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Ν.Π.Δ.Δ.
Διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό 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 “Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.” προϋπολογισμού
122.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΕΣΗΔΗΣ: 52292
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ν.Π.Δ.Δ.
Οδός: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18
Πόλη: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ταχ.Κωδ.:17121
Τηλ.: 2132025915 & 918
Telefax: 2132025938
E-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.neasmyrni.gov.gr/
Πρόσβαση στα έγγραφα:
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA NANOU
Ημερομηνία: 2019.07.02 10:29:33 EEST
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ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης http://www.neasmyrni.gov.gr/ στην
διαδρομή: Ανακοινώσεις
Προκηρύξεις
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
β)
Οι
προσφορές
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στην
διαδικτυακή
διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από την
διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.neasmyrni.gov.gr.
δ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα
γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
Κωδικός CPV: 55100000-1
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι δαπάνες διαμονής και
σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η. για το έτος 2019.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 122.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % και καλύπτεται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και έως την
31.10.2019.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ'
αριθ. 34/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: 05.09.2019 έως 05.10.2019.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 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 τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής των όρων της υπ’ αριθ. πρωτ. 1500/01.07.2019 διακήρυξης και των σχετικών με
αυτήν νομοθετικών διατάξεων, επί ποινή αποκλεισμού.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή).
Παραλαβή προσφορών:
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00' και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η
18η Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’.
Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την 24η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00'.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
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οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 (έξι) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 “Δαπάνες διαμονής και σίτισης
διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.” του προϋπολογισμού έτους 2019 του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Ν.Π.Δ.Δ.
Σχετικές οι υπ’ αριθ.:
-9/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» περί «Συγκρότησης επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) οικ. Έτους 2019», με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
-32/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», με την οποία α) αποφασίστηκε η διενέργεια Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την δημοπράτηση της υπηρεσίας «Δαπάνες διαμονής και
σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.» εις βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 προϋπολογισμού οικ.
Έτους 2019 β) εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 34/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας
Σμύρνης και γ) καθορίστηκαν οι όροι της υπ’ αριθ. πρωτ. 1500/2019 διακήρυξης.
- 134/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
-134/2019 Βεβαίωση της Διευθύντριας του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης πίστωσης.
Προδικαστικές Προσφυγές:
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα.
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)
(ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Δημοσιεύσεις:
α. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): http://www.promitheus.gov.gr] (ΑΔΑΜ 19PROC005199739).
β. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρίσθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
http://www.promitheus.gov.gr].
γ. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.
4412/2016.
δ. 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).
ε. 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.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΝΟΥ

