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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ/ΔΙΑΥΓΕΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                 

Αριστομένους 8, 12351, Αγία Βαρβάρα
Τηλ: 213-2019339, -385
Φαξ: 213-2019395

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για την προσαρμογή των λειτουργούντων 
δημοτικών παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ( Δ΄ Βρεφονηπιακός 
Σταθμός, Βρεφονηπιακός Σταθμός «Δημήτρης Παντελιάδης» &  Παιδικός Σταθμός «Σβούρα»), στις 
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας (και για τους τρείς σταθμούς) ανέρχεται στο ποσό 
46.097,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και  βαραίνει τους  κωδικούς 60-7133.007, 60-7133.008, 60-
7135.009, 60-7135.010 του  προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. 
CPV: 39710000-2, 39160000-1, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8

Η προμήθεια  εντάχτηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του  Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ.Ε.). Το 
σύνολο της χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας αφορά σε τρία  υποέργα  (ένα για κάθε 
σταθμό) και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ - 055 με τίτλο 
«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005.
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της 
διακήρυξης. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, από την  21/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  14.00 
έως και την καταληκτική ημερομηνία 07/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Συστημικός Αύξοντας Αριθμός : 139688

Η προμήθεια αποτελείται από  πέντε (5) ομάδες : 
Ομάδα 1. Ηλεκτρικές συσκευές, Ομάδα 2. Έπιπλα νηπίων-βρεφών, Ομάδα 3. Λοιπά είδη νηπίων 
βρεφών, Ομάδα 4. Παιχνίδια εξωτερικού χώρου, Ομάδα 5. Παιχνίδια εσωτερικού χώρου.
  Το κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας  όπως 
αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αρ. 64/2021 μελέτης και εφόσον  η 
προσφορά κριθεί  αποδεκτή με βάση την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Προσφορές υποβάλλονται για μία, δύο έως και για το σύνολο των ομάδων.
Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
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είναι εγκατεστημένα σε: α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, β)   κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 & 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον..  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, υπολογιζόμενου επί της εκτιμώμενης αξίας (του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού) εκτός  Φ.Π.Α., της κάθε ομάδας ή του συνόλου των ομάδων για την/τις οποία/ες 
υποβάλλεται προσφορά.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ανάρτηση του 
συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ένσταση: Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Η 
περίληψη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agiavarvara.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από το τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & 
Προμηθειών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ
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