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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει
του άρθρου 269 του ν. 4412/2016, για τις ομάδες 3.ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, 5.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ, 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ και 9. ΤΕΝΤΕΣ που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους,
κριτήρια και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. πρωτ. 2060/24.10.2018 διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. αφού έλαβε υπόψη:
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•
•
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•

•
•
•
•

•

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) όπως ισχύει και ιδιαιτέρως των
άρθρων 317 παρ. 5 και 269.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
Το Π.Δ. 80/2016.
Το πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας.
Το τεκμηριωμένο αίτημα.
Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2019.
Την υπ’ αριθ. 79/2018 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της συμμετοχής του Ν.Π.Δ.Δ. στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων
βρεφονηπιακής φροντίδας.
Την υπ’ αριθ. 43/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Την υπ’ αριθ. 108/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2360/2018 διακήρυξη.
Την εξειδικευμένη πίστωση 50.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15.7135.0019,
«Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Σινώπης», προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019.
Τις υπ’ αριθ. 146/15.10.2018 και 121/11.04.2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
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Τις υπ’ αριθ. 146/2018 και 121/2019 Βεβαιώσεις της Διευθύντριας του Ν.Π.Δ.Δ. περί
ύπαρξης πίστωσης.΄
Την υπ’ αριθ. 123/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Την υπ’ αριθ. 5/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Την υπ’ αριθ. 33/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

Γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 123/2018, 5/2019 και 33/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ο
συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Σινώπης
13» με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 2360/24.10.2018 απέβη άγονος για τις ομάδες 3.ΕΠΙΠΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ, 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ και 9. ΤΕΝΤΕΣ.
Το Ν.Π.Δ.Δ. προσέφυγε στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
του άρθρου 269 ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 317 παρ. 5 για την «Προμήθεια
εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Σινώπης 13» σύμφωνα με τους όρους, κριτήρια και
προϋποθέσεις της ήδη υφισταμένης 43/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας
Σμύρνης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2360/2018 διακήρυξης. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα
σχετικά έγγραφα της δημόσιας σύμβασης έχουν καταχωρισθεί στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου
Νέας Σμύρνης http://www.neasmyrni.gov.gr στην διαδρομή: Ανακοινώσεις → Προκηρύξεις →
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανά ομάδα προϊόντων υπολογίζεται ως κάτωθι:
a/a

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ (€)

3.

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

1.325,00€

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡIOY

2.660,00€

7.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

4.080,00€

8.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚEYEΣ

4.120,00€

9.

ΤΕΝΤΕΣ

2.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ

14.685,00€

Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

3.524,40 €
18.209,40 €

Κριτήριο ανάθεσης της ως άνω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, (προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής – χαμηλότερη τιμή).
Υποβολή Προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται από την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 έως την
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00’ (α) με κατάθεσή τους στην επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα
Αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: α. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου
Πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης παρέχονται στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από τα γραφεία διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. (Ελευθ.
Βενιζέλου 18, 3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

Γεώργιος Λαρίσσης

