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ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών για τις
αθλητικές εκδηλώσεις του 2018, με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 600,00€
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων , με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης .
Παρακαλούμε να αποστείλετε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (υπ’όψιν Τμήματος
Προμηθειών) σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας , υπογεγραμμένη
και σφραγισμένη, σε σφραγισμένο φάκελο έως 14/03/2018. Η παροχή υπηρεσίας
περιγράφεται ως εξής:

Α/Α

Περιγραφή Υπηρεσίας

CPVS

Ποσότητα

1

Γιατρός αγώνων με
ειδικότητα Αθλίατρος ή
Γενικής ιατρικής ή
Παθολόγος ή Χειρούργος
Ορθοπεδικός για τα
«Παμβυρώνεια 2018» και
τις λοιπές αθλητικές
εκδηλώσεις
Ο γιατρός θα πρέπει να
διαθέτει ο ίδιος πλήρως
εξοπλισμένο φορητό
φαρμακείο (Προεδρικό
Διάταγμα)

85121100-4

Έως 12
αγωνιστικές
μέρες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Συνολικό
Ενδεικτική
Ενδεικτικό
Τιμή μονάδος
Κόστος
€

50 €

600 €

50 €

600 €
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Ο προσφέρων που θα καταστεί ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά την
υπογραφή της σύμβασης αντίγραφο ποινικού μητρώου, βεβαίωση φορολογικής
ενημερότητας, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους
οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. 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 από το αποφασίζουν διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του
Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος

Γρηγόριος Κατωπόδης
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