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ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την
παροχή υπηρεσίας ενός(1) ιατρού εργασίας για στους χώρους που εργάζονται οι υπάλληλοι
του Δήμου Λευκάδας.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.4444/13-3-2020 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου
4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με α/α: Α-406/2020 Συγκεκριμένα στον ΚΑ:00-6117.003 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Για τους ανωτέρω λόγους προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν
προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη
με αριθμ.22/2020-2021 μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, συνολικού ύψους δαπάνης 4.283,52 ευρώ. Η εν λόγω
παροχή υπηρεσίας δεν υπόκειται σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά που θα περιλαμβάνει κλειστό
φάκελο όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα καθώς και τα
εξής στοιχεία:
«Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ενός(1) Ιατρού εργασίας»
Αριθμ.πρόσκλησης 4511/13-3-2020.
Προς τον Δήμο Λευκάδας
Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. δ/νση: Α.Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα
Μέσα στον φάκελο θα βρίσκονται:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του
άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον 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),
β. Φορολογική ενημερότητα,
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019).
Β. Φάκελος με την τεχνική προσφορά. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αυτού θα
αναγράφονται τα στοιχεία του κεντρικού φακέλου καθώς και η ένδειξη: ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στο εσωτερικό μέρος του φακέλου τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή
της μελέτης.
Γ. Επιπλέον θα βρίσκεται σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά. Στο
εξωτερικό μέρος του φακέλου αυτού θα αναγράφονται τα στοιχεία του κεντρικού
φακέλου καθώς και η ένδειξη :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στο εσωτερικό μέρος του
φακέλου θα βρίσκεται συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται
ως υπόδειγμα.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Εάν η υποβληθείσα προσφορά υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
μελέτης θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται απαράδεκτη.
Η προσφορά θα υποβληθεί στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι τις
2 Απριλίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
Συνημμένα:
1) Η με αριθμ.22/2020-2021 Μελέτη του Δήμου
2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

