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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Αθήνα, 21/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 412
Ταχ. Δ/νση: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220)
Ταχ. Κωδ.: 17603
Πληροφορίες: Δ. Κυριαζάνου
Τηλέφωνο: 210 4810386, 210 4811371
e-mail: d.kyriazanou@sydna.gr
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, για το έργο με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
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Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)
Διεύθυνση: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220)
Τηλέφωνο: 210 4810386, 210 4811371
Τίτλος: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Δήμων Νότιας Αττικής» στο πλαίσιο της
Πράξης «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «ΠΕΠ Αττικής» με MIS 5072548
5. Υπηρεσίες: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 79300000-7: Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα
δημοσκοπήσεις και στατιστικές, 79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών
συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.
6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η δημιουργία και
λειτουργία Κέντρου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού
Φαλήρου και Αλίμου για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί έναν τοπικό μηχανισμό-δομή για την
οριζόντια στήριξη των επιχειρήσεων των τριών Δήμων, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων
τους και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Το Κέντρο θα λειτουργήσει ως τοπικός φορέας
συγκέντρωσης και αποκωδικοποίησης πληροφορίας και διάχυσης σε επιχειρήσεις και
δυνητικούς επενδυτές. Η πρόσβαση στο Κέντρο και στην παρεχόμενη πληροφόρηση θα είναι
ελεύθερη για κάθε επιχείρηση ή δυνητικό επενδυτή
8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
9. Συνολικός προϋπολογισμός: €4.346.060,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: €3.504.887,10 + ΦΠΑ: €841.172,90)
10. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για είκοσι πέντε (25) μήνες από την υπογραφή
της.
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της
οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού της προκήρυξης εκτός ΦΠΑ, ήτοι
€70.097,74 (εβδομήντα χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά). Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 5% του συμβατικού τιμήματος
12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο
υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Αττικής» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 882/1011-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΛΚ46ΜΟΞ9-0ΜΝ) του Προέδρου του ΣυΔΝΑ και έχει λάβει κωδικό MIS
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5072548 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220) Ταχ. Κωδ.: 17603 και στο τηλέφωνο 210
4810386, 210 4811371 e-mail: d.kyriazanou@sydna.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://sydna.gr/el όπου παρέχεται ελεύθερη, 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. Ημερομηνία
έναρξης υποβολής προσφορών: 01-06-2021. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
05-07-2021 και ώρα 12:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 09-072021 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτοςμέλος 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που τους
ανατεθεί η σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει πριν την υπογραφή
της σύμβασης τη σύσταση κοινοπραξίας κατά την έννοια του άρθρου 293 του ν.4072/2012
(ΦΕΚ Α 86/2012). Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Κριτήριο Κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Αρμόδιο Όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής: Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών.
Ελάχιστη Απαιτούμενη Χρονική Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς: Δώδεκα μήνες (12) από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην
διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 26-052021.
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