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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση
τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Αστική Ανάπλαση του Άλσους Νέας Σμύρνης» ΑΡ.ΜΕΛ. 40/2021
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 #1.303.569,95# Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.). Η παρούσα δημόσια σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο με ποσό
621.918,00 €, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 208.3.1/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
την υπ’ αριθ. 98/2021 Α.Ο.Ε. περί αποδοχής ένταξης της πράξης χρηματοδότησης από το Πράσινο
Ταμείο. Το επιπλέον συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νέας Σμύρνης,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.2/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/12/2021 και ώρα .10:00 π.μ..
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι καταθέσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους
διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 318/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Νέας Σμύρνης, την υπ.αρ. 40/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις
του Ν.4412/2016.
5. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην επίσημη
ιστοθέση του Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr στη διαδρομή: Ενημέρωση ► Προκηρύξεις
► Τεχνική Υπηρεσία.
6. Προσφορές υποβάλλονται από κάθε προσφέροντα για το σύνολο των τμημάτων της μελέτης,
σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της Διακήρυξης.
7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των
21.025,32 €.
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8. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6
μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημ/νίας υποβολής προσφοράς, δηλαδή ως τις 25/6/2022.
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 έξι (06) μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης.
10. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή.
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