ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση:
Ασκληπιού 18
Πληροφορίες:
Σοφία Τσιτσικά
Τηλέφωνο:
2431 3 51205
F A X:
2431 3 51219
E-mail:
tsitsika@trikalacity.gr

Τρίκαλα

14 / 12 / 2017

Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ:

67970

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Τρικκαίων, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Γιατρό Εργασίας για το
προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα : Δεκέμβριος 2017
έως Νοέμβριος 2018.
Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός: 13.491,80 €, ήτοι:
α/α

Περιγραφή

1

Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού
Εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης
Ώρες Απασχόλησης

Ποσότητα
481,85

Τιμή Μον.

Σύνολο

28,00

13.491,80

Γενικό Σύνολο
Δαπάνης:

13.491,80

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, σύμφωνα με:
•
•

Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας καθώς και
άλλης ειδικότητας με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων γιατρού εργασίας, όπως υποβάλλουν την προσφορά
τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Μελέτη του Δήμου, μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και
ος
ώρα 11,00 π.μ., στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, (Ασκληπιού 18) 2 όροφος ή να αποστέλλονται
ταχυδρομικά στο Δήμο Τρικκαίων/Πρωτόκολλο – Για το Τμήμα Προμηθειών, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα της αποσφράγισης, υπεύθυνη κ. Σοφία Τσιτσικά, τηλ. 2431 3 51205 e-mail: tsitsika@trikalacity.gr
Κριτήριο επιλογής είναι: η χαμηλότερη τιμή κατά προτεραιότητα από γιατρό με την ειδικότητα της
Ιατρικής της Εργασίας και εν ελλείψει αυτού από ιατρό άλλης ειδικότητας με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων
γιατρού εργασίας (σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ.Οικ.112498/18.8.2009 (ΦΕΚ
1775/26.8.2009, τ.Β΄)

Μαζί με την οικονομική προσφορά να υποβληθεί:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού
φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν. 4412/2016.

Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος

Η Τεχνική Έκθεση και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο:
http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/.
Για τυχόν διευκρινίσεις επί της Μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο υπάλληλο
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, κ. Απόστολο Καλούσιο, στο τηλ. 2431 3 51297.
Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο αναρτημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
O Δήμαρχος Τρικκαίων

Κοινοποίηση:
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημήτρης Παπαστεργίου

