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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής για τη σύμβαση με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ του
Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. και της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.” «για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση
υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας
Νέας Χαλκηδόνας» με κωδικό ΟΠΣ 5031712 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περιφέρειας
Αττικής , ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση
Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών & Υποδομών Υγείας»
Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη σύμβαση με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ του Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. και της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.” «για την υλοποίηση της
πράξης «Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο
Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας» με κωδικό ΟΠΣ 5031712 που χρηματοδοτείται από
το Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής , ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 10 «ΑνάπτυξηΑναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών & Υποδομών Υγείας» (Α.Μ. 156/2021),
έχοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη του Δήμου, με κριτήριο
κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά
τμήμα - ομάδα.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια Τηλέφωνο: 2132049067,068
Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμ.Προμηθειών
Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α : 53.786,72 € (με ΦΠΑ)
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ του Δήμου Ν.Φ.Ν.Χ για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού
των Παιδικών Σταθμών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν.Φ.Ν.Χ. στο πλαίσιο
χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 - 2020» ‘Αξονας
προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και
Υποδομών Υγείας»

Πρόσκληση ΑΤΤ068 “Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές
υπηρεσίες» .

Διάρκεια σύμβασης- χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης
καθορίζεται από την υπογραφή της και για έξι (6) μήνες.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: 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 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 1
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται από την υπογραφή της και για έξι (6) μήνες
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» προτεταιότητας 10 «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση
Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» Πρόσκληση ΑΤΤ068 «Επέκταση
–αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες ».
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ.ενάριθ. έργου 2020ΕΠ06510009).
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/01/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00
π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: 2 μήνες
1

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών
περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού.
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