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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Τρικκαίων, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Ιατρό Εργασίας, με σκοπό την υγιεινή
και ασφάλεια των εργαζομένων του, καθώς και την συμμόρφωσή του με την σχετική νομοθεσία, για χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο 2022 έως τον Μάϊο 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.664,00 €
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας καθώς και άλλης
ειδικότητας με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην Μελέτη του Δήμου, μέχρι και 21.06.2022 και ώρα 11,00 π.μ., στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών &
ος
Αποθηκών (Ασκληπιού 18), 2 όροφος, υπεύθυνη κ. Σοφία Τσιτσικά, τηλ. 2431351233, 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 ιατρού εργασίας (σε
εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ.Οικ.112498/18.8.2009 (ΦΕΚ 1775/26.8.2009, τ.Β΄)
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1
και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

α/α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ή

Υπεύθυνη
Δήλωση
του ν. 1599/86

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ

από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
οικονομικού φορέα τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της παρ. 1,
άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Να έχει εκδοθεί
έως και 3 μήνες
πριν από την
ημέρα
υποβολής
του

στην οποία θα δηλώνεται ότι:
«δεν υπάρχει εις βάρος μου
τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73
του ν. 4412/16».

Να έχει
συνταχθεί μετά
την
κοινοποίηση της
παρούσας
πρόσκλησης.

1.

(άρθρο 80
παρ.12 του
Ν.4412/2016,
όπως
προστέθηκε με
την παρ.7αδ του
άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αποκλεισμός
οικονομικού
φορέα
εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο εις βάρος
του
οποίου
εκδόθηκε
αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του ανωτέρω εδαφίου
αφορά:
α)
στις
περιπτώσεις
εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα
πρόσωπα στα οποία με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης
της εταιρείας,
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών,
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών
προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και
άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Υπεύθυνη
δήλωση
του ν. 1599/86
2.

στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν
έχει επιβληθεί, σε βάρος του
οικονομικού φορέα, κύρωση του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα
τις
διατάξεις
της
κείμενης
νομοθεσίας».
(άρθρο 74 παρ. 4 Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
23 του Ν.4782/2021)»

Να έχει
συνταχθεί μετά
την
κοινοποίηση της
παρούσας
πρόσκλησης
(άρθρο 80
παρ.12 του
Ν.4412/2016,
όπως
προστέθηκε με
την παρ.7αδ του
άρθρου 43 του
Ν.4605/2019

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί, μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης.(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/16, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
3.

4.

5.

6.

Φορολογική
Ενημερότητα

Ασφαλιστική
Ενημερότητα

για κάθε νόμιμη χρήση εκτός
είσπραξης χρημάτων
για Συμμετοχή σε Διαγωνισμό του
Δημοσίου

να είναι σε ισχύ
κατά το χρόνο
υποβολής.

(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η Ασφαλιστική Ενημερότητα αφορά τόσο
στους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ όσο και στον
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ

Αντίγραφο
Άδειας
Ασκήσεως
Επαγγέλματος
Οικονομική
Προσφορά

Η

Τεχνική

Να συμπληρωθεί στο συνημμένο έντυπο

Έκθεση

και

το

έντυπο

Οικονομικής

Προσφοράς

είναι

αναρτημένα

στο

http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/.

O Δήμαρχος Τρικκαίων

Δημήτριος Παπαστεργίου

Συνημμένα:
1. Τεχνική Έκθεση-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

διαδίκτυο:

