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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου ανακοινώνει ότι ο ∆ήµος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την
υπηρεσία «παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας», προϋπολογισµού 4.110,60 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α , µε τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης ( άρθρο 118 του Ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής.
Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισµένους παρόχους των συγκεκριµένων υπηρεσιών, επιθυµούν να
καταθέσουν τις προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου (τηλ. 2352350136,2352350-137 Ταχ.∆/νση : Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200). Οι προσφορές θα κατατεθούν σε
σφραγισµένο φάκελλο, αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, τη
φράση “προσφορά προς ∆ήµο ∆ίου-Ολύµπου” , τον τίτλο της σύµβασης και την καταληκτική ηµεροµηνία
προθεσµίας υποβολής προσφορών, µέχρι την
14-3-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00µ.µ.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την από
08/2018 µελέτη.
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισµών τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. ( να κατατεθούν και
σχετικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν τις παραπάνω ιδιότητες )
β. Φορολογική ενηµερότητα του οικονοµικού φορέα, γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα. Επίσης οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και τα κάτωθι : α. Αντίγραφο πτυχίου όπως αναφέρεται στην
8/2018µελέτη (Προσόντα ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ). Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από
Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόµιµες βεβαιώσεις ισοτιµίας ή
αντιστοιχίας, β .Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και γ. Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικά αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και του εντύπου
οικονοµικής προσφοράς θα παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου, τηλ. 2352350-155,
2352350-148, FAX: 2352350-167, Ε-mail: promi@dion-olympos.gr, promi2@dion-olympos.gr Αρµόδιοι
υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.
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