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ΤΙΤΛΟΣ: Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»
του Δήμου Νέας Σμύρνης για την προσαρμογή
της λειτουργούσας δημοτικής δομής παιδικού
σταθμού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 99/2017
ΑΡ. ΜΕΛ. : 66/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής για τη προμήθεια με τίτλο «Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ» του Δήμου Νέας Σμύρνης για την προσαρμογή της λειτουργούσας δημοτικής
δομής παιδικού σταθμού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ΑΡ.ΜΕΛ. 66/2019
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και των
λοιπών νομοθετικών διατάξεων όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στους όρους
διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας και όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
2. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #74.600,00# Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), Η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί :
Η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί :
•
για ποσό 50.000,00€ από χρηματοδότηση του Υπ. Εσωτερικών-Πρόγραμμα
«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» (ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500005), κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. πρωτ. 44039/10-06-2019
(ΑΔΑ : Ψ7ΨΟ465ΧΘ7-3Α5) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών περί ένταξης
της πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. στο ως άνω πρόγραμμα (και χρηματοδότηση του
Ν.Π.Δ.Δ. για το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης)
•
το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης και έως ποσό 24.600,00€ από ιδίους πόρους
του Ν.Π.Δ.Δ. (σε βάρος του Κ.Α 15.7311.0003
προϋπολογισμού
οικονομικών ετών 2019-2020), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 204/10-5-2019
αίτηση χρηματοδότησης του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» προς το Υπουργείου
Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή της υπ΄ αρ. 04/16-07-2019 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή
του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων
και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 99/2017» και δεσμεύεται το ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» να
καλύψει την χρηματική διαφορά της σύμβασης (απορροφώντας πρώτα το
ποσό της χρηματοδότησης) από ιδίους πόρους.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Επιχορήγηση των
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Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με ενάριθμο
2017ΣΕ05500005 και προϋπολογισμό 95.000.000€.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το σύνολο των τευχών του
διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας θα γίνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων και η παραλαβή της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού
καθώς και η υποβολή προσφοράς από τον κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στην Υπ. Αποφ. 11389/23-03-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
Επίσης τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν συμπληρωματικά και στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr
4. Η ημερομηνία ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ είναι στις 20/01/2020 και
08:00π.μ. και η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
είναι στις 27/01/2020 και ώρα 15:30μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, κατέχουν τα προσόντα και
υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους
διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ο κάθε συμμετέχον υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών
της προμήθειας.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ποσού 1.203,00 € (χιλίων διακοσίων τριών ευρώ) σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ.1α Ν.4412/2016.
8. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Ο χρόνος παράδοσης δηλαδή η προμήθεια και η εγκατάσταση του υπό προμήθεια
εξοπλισμού και η παράδοση ολόκληρου του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία ορίζεται
σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
10. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η
κατακύρωση της προμήθειας οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1β του
Ν4412/2016.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
IOANNA KARYOFYLLI
Ημερομηνία: 2019.12.18
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