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Π Ρ Ο ΣΚ Λ Η ΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας Δήμου Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής πρόκειται να προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού

εργασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 2883/14.02.2020

πρωτογενές αίτημα και την υπ’  αριθμ.  4/2020  μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίζεται από την καταχώρισή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, κατ’

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι εν λόγω υπηρεσίες,  μπορούν να παρέχονται και από ατομικές επιχειρήσεις ή  νομικά πρόσωπα

«Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης»  (ΕΞΥΠΠ),  οι οποίες  κατέχουν σχετική άδεια

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Οι ΕΞΥΠΠ πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή

εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016,

σας καλούμε να καταθέσετε φάκελο προσφοράς στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου

Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα

14:00.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Οικονομική Προσφορά

2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43,

παρ.7 του Ν.4605/2019:



α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τριών (3) μηνών ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα

δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του

Ν.4412/2016

Η υποχρέωση αφορά:

- τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

- τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν

το νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.),

- το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα στην περίπτωση της ατομικής

επιχείρησης.

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

3. Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ.4/2020 μελέτη Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής

(Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες,  αρμόδια υπάλληλος:  κα Γ.  Μαργαρίτη,  τηλέφωνο επικοινωνίας 2292  3  20  147,  fax:  2292  0

69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.

Συνημμένα:

1. Η αριθμ.4/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Δημήτρης Λουκάς

Δήμαρχος Λαυρεωτικής
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