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ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  του δήμου Πρέβεζας 

Σχετική η   217/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,ΑΔΑ : ΩΑΡΛΩΞΧ-4Μ3

Ο Δήμος Πρέβεζας  προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο  να υποβάλλει  προσφορά  για την παροχή    
υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  του Δήμου Πρέβεζας 

Το  κριτήριο  για την ανάθεση της προμήθειας είναι η  πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή (άρθρο 86 παραγρ. 2 του  Ν.4412/2016)  και εφόσον είναι 
σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης  η οποία επισυνάπτεται.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο σε κλειστό και 
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

        -    Η ένδειξη “ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ”

         -    Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

         -   Αφορά: < Προσφορά  την  προσφορά  για την παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους

      Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  του Δήμου Πρέβεζας  σύμφωνα με την αριθμ. 18672/22-6- 17  πρόσκληση 

      του Δημάρχου.>

Εντός του  φακέλου  θα εσωκλείονται η  οικονομική προσφορά σε κλειστό και σφραγισμένο   

             φάκελο  και τα κάτωθι δικαιολογητικά επίσης σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο:

1.   Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
2.   Άδεια άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος.
3.   Πτυχίο  Ιατρού Παιδιάτρου ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής .     
4.   Πιστοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης.
5.   Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο .
6.   Προϋπηρεσία.       

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ,επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου , αντίγραφο τίτλου
ειδικότητας,αντίγραφο  άδειας  άσκησης  του  ιατρικού   επαγγέλματος,   βεβαίωση  του  ιατρικού
συλλόγου  που  να  προκύπτει  ο  συνολικός  χρόνος  άσκησης  του  ιατρικού  επαγγέλματος  ,η
ασκούμενη ειδικότητα και ο χρόνος άσκησης  , βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένο αντίγραφο
αστυνομικής  ταυτότητας  .  Θα  συνεκτιμηθούν  τα  τυπικά  και  ουσιαστικά  προσόντα  τα  οποία



μαρτυρούν καταλληλότητα για το συγκεκριμένο έργο καθώς και προηγούμενη εμπειρία. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει μετά την αξιολόγηση των προσφορών να καταθέσουν :

Απόσπασμα  ποινικού μητρώου ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται  από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας,  έκδοσης  εντός  του  τελευταίου
τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

Πιστοποιητικό  από αρμόδια αρχή από το οποίο  να προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Πιστοποιητικά  που  εκδίδονται  από  τις  αρμόδιες  κατά  περίπτωση  Αρχές,  από  τα  οποία  να
προκύπτει ότι  είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω
δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Η  προθεσμία υποβολής προσφορών   θα είναι  10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης 

               της παρούσας  .

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία στις 

                3 -7-2017  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα   10.30:π.μ.

                                                                                             Ο Δήμαρχος

                                                                                    Χρήστος Ε. Μπαΐλης


