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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178353-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Νέα Σμύρνη: Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας
2020/S 075-178353
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης Ν.Π.Δ.Δ.
Πόλη: Νέα Σμύρνη
Κωδικός NUTS: EL304
Ταχ. κωδικός: 171 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kkpa@neasmyrni.gr
Τηλέφωνο: +30 2132020917
Φαξ: +30 2132025938
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://neasmyrni.gr/
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
www.eprocurement.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που ανήκουν
στο Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Π.Α. του Δήμου Νέας Σμύρνης, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
98342000 - IA40

II.1.3)

Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες
II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δαπάνη για την: «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών,
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Π.Α. του Δήμου Νέας Σμύρνης, στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 297 818.55 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 5

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
1ος Παιδικός Σταθμός.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
98342000 - IA40

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ο παιδικός σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με αποτέλεσμα το προφίλ του
αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί, χωρίς μεμβράνη
ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης, λόγω της
παλαιότητας, έχουν καταστεί μη λειτουργικά. Επίσης, οι τουαλέτες που βρίσκονται στο ημιυπόγειο, δεν πληρούν
τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017.
Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην κουζίνα, για να
είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Τα κιγκλιδώματα που είναι τοποθετημένα στον αύλειο χώρο του παιδικού σταθμού, δεν πληρούν καθ’ ύψος τις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 641.13 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
2ος Παιδικός Σταθμός.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
98342000 - IA40

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ο παιδικός σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με αποτέλεσμα το προφίλ του
αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί, χωρίς μεμβράνη
ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης, λόγω της
παλαιότητας, έχουν καταστεί μη λειτουργικά. Η κουζίνα δεν πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017. Επίσης,
ο εξοπλισμός (έπιπλα) του παιδικού σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυχρονισμό και συμπλήρωση. Η τέντα
σκίασης στον εξωτερικό χώρο χρειάζεται αντικατάσταση.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 322.58 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Γ' Παιδικός Σταθμός.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
98342000 - IA40
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II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ο παιδικός σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με αποτέλεσμα το προφίλ του
αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί, χωρίς μεμβράνη
ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης, λόγω της
παλαιότητας, έχουν καταστεί μη λειτουργικά. Επίσης, ο εξοπλισμός (έπιπλα) του παιδικού σταθμού χρειάζεται
βελτίωση, εκσυχρονισμό και συμπλήρωση. Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και
ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην κουζίνα, για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής
Υπηρεσίας.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 53 225.81 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Ε' Παιδικός Σταθμός.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
98342000 - IA40

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ο παιδικός σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με αποτέλεσμα το προφίλ του
αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί, χωρίς μεμβράνη
ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης, λόγω της
παλαιότητας, έχουν καταστεί μη λειτουργικά. Ο υπερυψωμένος αύλειος χώρος του βρεφικού τμήματος
παρουσιάζει προβλήματα υδατοστεγανότητας, με συνέπεια ο χώρος του ισογείου να παρουσιάζει θέματα
υγρασίας στους τοίχους. Τα κιγκλιδώματα που είναι τοποθετημένα στον αύλειο χώρο του παιδικού σταθμού, δεν
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πληρούν τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017, καθώς το διάκενο ανάμεσα στο κιγκλίδωμα και τη βάση είναι πιο
μεγάλο από το επιτρεπόμενο.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 75 241.93 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Στ' Βρεφικός Σταθμός.
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
98342000 - IA40

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ο παιδικός σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με αποτέλεσμα το προφίλ του
αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί, χωρίς μεμβράνη
ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης, λόγω της
παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Επίσης, ο εξοπλισμός (έπιπλα) του παιδικού σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυχρονισμό και συμπλήρωση.
Ο αύλειος χώρος του βρεφικού τμήματος παρουσιάζει προβλήματα υδατοστεγανότητας, με συνέπεια ο
υποκείμενος όροφος να παρουσιάζει θέματα υγρασίας στους τοίχους. Απαιτείται η τοποθέτηση plexi glass
στα ανοίγματα των τοιχίων, για να μη σκαρφαλώνουν τα παιδιά. Επίσης, απαιτείται η τοποθέτηση στρώματος
ασφαλείας σε κολώνες στήριξης. Η τέντα σκίασης στον εξωτερικό χώρο χρειάζεται αντικατάσταση. Πρέπει να
τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην κουζίνα, για να είναι
εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 48 387.10 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, απαιτείται:
1) να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, και να πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και προδιαγραφές, για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας·
2) να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, από το οποίο θα βεβαιώνονται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμα ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή). Η σχετική βεβαίωση θα καλύπτει την άσκηση δραστηριοτήτων, κατά το τρέχον έτος.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
1) συντήρηση 1 έτους για τα καζανάκια·
2) πέντε (5) χρόνια εγγύηση για τα πλυντήρια πιάτων·
3) όσον αφορά στα υπό προμήθεια υλικά για την εκτέλεση της υπηρεσίας, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να δηλώνουν ότι κατά την παράδοση (των υλικών)
θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διασφάλισης ποιότητας, αναγνωρισμένα από ανεξάρτητους
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
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Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/05/2020
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/05/2020
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/04/2020
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