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ΠΡΟ: Κάζε ελδηαθεξόκελν

ΑΝΑΘΕΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΘΩΝ
ΘΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΘΑ ΔΕΤΑ ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ

Η Γ.Δ.Υ.Α. Φαιθεδόλνο , γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ, πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε
παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο γηα έλα έηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84
Α/2-6-2010) πεξί «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.»
Η αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ
147/Α) «Γεκόζηεο Σπκβάζεηο έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ηνπ N.3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο
Κώδηθαο» (ΦΔΚ 114/Α/2006) θαη ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/ 2010), θαη ζα γίλεη με ηη
διαδικαζία ηης απεσθείας ανάθεζης και με κριηήριο ανάθεζης ηη ταμηλόηερη ηιμή. Η
πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 950,00 € θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 61-00-99
ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Φαιθεδόλνο, νηθ. έηνπο 2019.
Τν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο , ηα πξνζόληα , νη ππνρξεώζεηο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο θαη νη όξνη δηελέξγεηαο
ηεο ππεξεζίαο αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε 12/2019 κειέηε ηεο ππεξεζίαο.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλαθεξόκελε ππεξεζία μέτρι
ηην Πέμπηη 18/04/2019 και ώρα 15:00 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ), ζην
Πξσηόθνιιν ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Φαιθεδόλνο ηνπ Γήκνπ Φαιθεδόλνο (Γ/λζε: Τέξκα Δζλ. Αληίζηαζεο, ΤΚ
57007, Φαιθεδόλα).
Γηεπθξηλήζεηο ζα παξέρνληαη κέρξη ηελ σο άλσ αλαθεξόκελε κέξα θαη ώξα ζην ηει. 2391021113.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ήηνη:
1. Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο ηνπ ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ
2. Άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο θαη ηελ
3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (ζπλεκκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).
Από ηνλ αλάδνρν ζα δεηεζεί i) ππεύζπλε δήισζε , αληί πνηληθνύ κεηξώνπ ii) θνξνινγηθή θαη iii)
αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πξηλ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
Η παξνύζα πξόζθιεζε θαζώο θαη ε αξηζκ. 12/2019 κειέηε ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Φαιθεδόλνο (https://dimos-chalkidonos.gr) θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Ν. Θεζζαινλίθεο.
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