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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 15/12/2020
Αρ. πρωτ. 2929

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6,Πλαζ Βοτσαλάκια,
Καστέλα Πειραιά
Τ.Κ. 185 33
τηλ.: 210 4137708, 4177389, 4136355
fax:
210 4136434
e-mail:opan.pir@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ο.Π.Α.Ν.
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.», προϋπολογισμού 74.400,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμούκαι Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Πειραιά
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πειραιά
Οδός: Καραγεώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά
Ταχ.Κωδ.: 185 33
Τηλ.: 210 4137708
Telefax: 210 4136434
E-mail:opan.pir@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://opanpireas.gr/
Κωδικός NUTS: EL 307
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου http://opanpireas.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύμβασης απευθυνόμενοι στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης, κ. Μπαφίτη Γεωργία,
τηλ. 210 – 4143362 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 79211000-6
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 307
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου περιλαμβάνει υπηρεσίες
που αφορούν την παροχή λογιστικής υποστήριξης του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
(Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Πειραιά καθώς και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εκκαθάριση & κλείσιμο των
παραστάσεων κατά την θερινή περίοδο του Φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Θέατρο «Βεάκειο».
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζεται το λογιστήριο του
Ο.Π.Α.Ν. , η έδρα του αναδόχου, το Θέατρο Βεάκειο καθώς και όπου υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.
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6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία που θα οριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης ως ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των
υπηρεσιών.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 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 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.
9. Λόγοι Αποκλεισμού: Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του
άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 73, παρ. 1 & 2 του ν. 4412/2016, αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.
10. Κριτήρια επιλογής:
10.1.Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους.
10.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς
στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ο προσφέρων οικονομικός θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη
τουλάχιστον εννεαετή (9) προϋπηρεσία στη λογιστική υποστήριξη Ο.Τ.Α. ή των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α., κατά το χρονικό διάστημα της τελευταίας δωδεκαετίας πριν από την
Προκήρυξη του διαγωνισμού και τουλάχιστον έξι (6) υπογεγραμμένους ισολογισμούς σε Ο.Τ.Α. ή σε
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά το χρονικό διάστημα της τελευταίας δεκαετίας.
Απαραίτητη είναι η γνώση χρήσης του λογιστικού προγράμματος REALEASES ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GENESIS της
εταιρίας SINGULAR LOGIC που χρησιμοποιείται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Ν. με δυνατότητα πλήρους
αξιοποίησης του συστήματος.
Τέλος ο προσφέρων οικονομικός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα μηχανογραφικής υποστήριξης της
μισθοδοσίας με δικό του Πρόγραμμα.
11. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών:
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς καθώς και οι φορείς στην ικανότητα
των οποίων ενδεχομένως στηρίζονται: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των λόγων
αποκλεισμού και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
12. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον
διαγωνισμό, ορίζεται η 28/12/2020, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η
10:00 π.μ.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και
Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Πειραιά, Καραγεώργη Σερβίας 6. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
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13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρείς (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 10.6115.01με το ποσό των 992,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2020.
Πίστωση ύψους 73.408,00 ευρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον ανωτέρω Κ.Α.Ε. του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Ν. όπως αυτός θα προκύψει για το έτος 2021 αντίστοιχα.
16. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221,του Ν. 4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του
ανωτέρω Νόμου.
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.
17. Δημοσιεύσεις:Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου
4
του άρθρου
2
του
Ν.
3861/2010,
αναρτήθηκε
στο
διαδίκτυο,
στον
ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον τοπικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.
4469/2017.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): http://opanpireas.gr/.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
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