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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του
Π.Δ. 99/2017»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΠΔ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής – χαμηλότερη τιμή (αποκλειστικά βάσει ποσοστού έκπτωσης) για
την ανάδειξη αναδόχου της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ
του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017» εκτιμώμενης αξίας 297.818,55 €
χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης, Οδός: Ελευθ. Βενιζέλου 18,
Νέα Σμύρνη, Ταχ. Κωδ.: 17121, Τηλ.: +30 2132025915-918, Telefax: +30 2132025938, E-mail:
kkpa@neasmyrni.gr, Ιστοσελίδα: http://www.neasmyrni.gr/ .
2) Κωδικοί CPV:

ΟΜΑΔΕΣ

Ομάδα Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1ος Παιδικός Σταθμός

C.P.V.

Κ.Α.Ε.

98342000-2

69.6261.0001

«Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου
εργασίας»

Προσαρμογή A' παιδικού
σταθμού με το ΠΔ 99/2017
Σελίδα 1 από 3
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Ομάδα Β

2ος Παιδικός Σταθμός

98342000-2

69.6261.0002

«Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου
εργασίας»

Προσαρμογή Β' παιδικού
σταθμού με το ΠΔ 99/2017

98342000-2
Ομάδα Γ

3ος Παιδικός Σταθμός

«Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου
εργασίας»
98342000-2

Ομάδα Δ

5ος Παιδικός Σταθμός

«Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου
εργασίας»
98342000-2

Ομάδα Ε

6ος Παιδικός Σταθμός

«Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου
εργασίας»

69.6261.0003
Προσαρμογή Γ' παιδικού
σταθμού με το ΠΔ 99/2017
69.6261.0004
Προσαρμογή Ε' παιδικού
σταθμού με το ΠΔ 99/2017
69.6261.0005
Προσαρμογή ΣΤ' παιδικού
σταθμού με το ΠΔ 99/2017

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 304
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου http://www.neasmyrni.gr/ και στην Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών
προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για
άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας, και τηρούν τις
προϋποθέσεις των εγκεκριμένων όρων διακήρυξης.
7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της
διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
-Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 14.04.2020 ημέρα Τρίτη (προσωρινός
αριθμός αναφοράς – ΑΔΑΜ: 2020-048862 )
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 15.04.2020 ημέρα Τετάρτη.
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24.4.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’.
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21.05.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα
13:00’.
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη
ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 27.05.2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10) Χρηματοδότηση: Φορείς χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών [ΠΔΕ - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500005)] για ποσό 250.000,00€ και το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» για ποσό 119.295,00€ από
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ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.: 69.6261.0001, 69.6261.0002, 69.6261.0003,
69.6261.0004, 69.6261.0005, τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
11) Διάρκεια Σύμβασης: Ο χρόνος παράδοσης δηλαδή η εκτέλεση της υπηρεσίας και η παράδοση
των χώρων του Παιδικών Σταθμών σε πλήρη λειτουργία ορίζεται τρεις μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης.
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι Συνολικού Ποσού 5.956,37 € και κατανέμετε στις ομάδες ως
εξής:

Ομάδα
Σταθμός
Ομάδα
Σταθμός
Ομάδα
Σταθμός
Ομάδα
Σταθμός
Ομάδα
Σταθμός

Ομάδα
Α 1ος

Παιδικός

Ποσό χωρίς ΦΠΑ
80.641,13 €

Εγγυητική Συμμετοχής
1.612,82 €

Β

2ος

Παιδικός

40.322,58 €

806,45 €

Γ

3ος

Παιδικός

53.225,81 €

1.064,52 €

Δ

5ος

Παιδικός

75.241,93 €

1.504,84 €

Ε

6ος

Παιδικός

48.387,10 €

967,74 €

Αν ο συμμετέχων συμμετέχει σε παραπάνω από μία ομάδα τότε ή θα καταθέσει ξεχωριστές
εγγυητικές για κάθε ομάδα ή θα καταθέσει εγγυητική συμμετοχής στο σύνολο των ομάδων που θα
συμμετέχει. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνεται ο χρηματικός καταμερισμός ανά ομάδα
είτε στο σώμα της εγγυητικής είτε σε ξεχωριστό πίνακα που θα υπογραφτεί από τον συμμετέχοντα.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου
13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
14) Ειδικοί όροι: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr/ , στον ελληνικό τύπο και στο portal του Δήμου http://www.neasmyrni.gr/.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
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