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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΝΠΔΔ
Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 - Τ.Κ. 17121
ΤΗΛ.: 2132025917 - 918
FAX.: 2132025938
e-mail: kkpa@neasmyrni.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΠΑΗ"
Ο Προέδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης
διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 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 118.308,40 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ: 52292
Ιστοσελίδα: http://www.neasmyrni.gov.gr/
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στην διαδικτυακή πύλη www.neasmyrni.gov.gr καθώς και στα γραφεία
Διοίκησης του ΝΠΔΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κωδικός CPV: 55100000-1
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου παρόχου διαμονής και σίτισης για τη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, εποπτείας
και εκτέλεση όλων των σταδίων επιμορφωτικής - ψυχαγωγικής εκδρομής, όπως αναλυτικά
περιγράφεται παρακάτω μέσω χορήγησης voucher προς τους ωφελούμενους (μέλη των ΚΑΠΗ) για
αξιοποίηση τους από τον πάροχο διαμονής και σίτισης κατά τις οριζόμενες προδιαγραφές, καθώς και
επιπλέον η δωρεάν παροχή 12 δίκλινων δωματίων για δύο διανυκτερεύσεις (Παρασκευή & Σάββατο
βράδυ) εντός του χρονικού πλαισίου της εκδρομής.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της
δημόσιας σύμβασης απαιτείται:
1. Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γραφείων ταξιδίων γενικού τουρισμού ή στον
ξενοδοχειακό κλάδο 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
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άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή). Η σχετική βεβαίωση θα καλύπτει την άσκηση
δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος.
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διενέργεια του διαγωνισμού κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που καθορίζεται βάσει της
περ. α παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016 και θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 1.908,20€.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή).
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ως εξής:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20.07.2021

20.07.2021
Ώρα: 18:00

04.08.2021
Ώρα: 20:00

10.08.2021
Ώρα 10:30

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης είναι το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Η δαπάνη για τη σύμβαση
βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 με τίτλο: «Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών
μελών Κ.Π.Α.Η.» προϋπολογισμού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».Σχετικές οι υπ’ αριθ.:
Δημοσιεύσεις: α. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ):
http://www.promitheus.gov.gr]
(ΑΔΑΜ
21PROC008943159).
β. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.
4412/2016 ως κάτωθι:
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΜΑΡΡΥΣΙΑ».
2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ».
γ. 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).
δ. Η διακήρυξη καταχωρίσθηκε στην διαδικτυακή πύλη της Αναθέτουσας Αρχής:
http://www.neasmyrni.gov.gr/ στην διαδρομή: Προκηρύξεις ► ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
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