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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 23 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., στο Κεντρικό
Κατάστηµα του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 10, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού θα γίνει συνοπτικός δηµόσιος διαγωνισµός µε έγγραφες σφραγισµένες
προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για
την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1
περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εργασίας σε
Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο,
για την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων
από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου, για Ιατρούς Εργασίας,
προϋπολογισµού δαπάνης 22.188,40 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (CPV: 71317210-8)
Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7413.02 οικονοµικού έτους
2017 και τον οικείο του 2018 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
∆ικαίωµα συµµετοχής: Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά
πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, που έχουν την
απαιτούµενη κατά το Νόµο (Π∆ 17/96 όπως τροποποιήθηκε) άδεια σε ισχύ από την αρµόδια
Γενική ∆/νση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε ποινή αποκλεισµού
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στην αναλυτική διακήρυξη
Υποψήφιοι ή προσφέροντες µπορούν να είναι και Ενώσεις οικονοµικών φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι
αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 άρθρο 19
παρ.2 Ν.4412/16.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύµβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16)

Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθ. 72 του Ν. 4412/2016.
Προσφορές θα υποβληθούν σύµφωνα µε τη διακήρυξη και τη µελέτη της υπηρεσίας.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού (τηλ.: 2132022248) ή στο
Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5).
Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής και από
την ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.pireasnet.gr
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό τύπο. Τα έξοδα της αρχικής
δηµοσίευσης (περίπου 300 €) και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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