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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι, είναι απαραίτητο να γίνει ανάθεση για την αμοιβή
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ εργαζομένων του Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2019.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα
υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται με διαβιβαστικό σε κλειστό
φάκελο

όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα

απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα : ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 27η / 11 / 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ(€)

ΜΟΝ.(€)
1.

2.

Ιατρικές αίματος
(θα
περιλαμβάνονται
Γενικές &
Βιοχημικές)
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Ανοσολογικός
έλεγχος που θα
περιλαμβάνει
Hbs AG
Anti Hbc
Anti Hbs
ΣΥΝΟΛΟ

180
180

2,90
1,80

522
324

180
180
180

9,51
9,51
9,51

1711,8
1711,8
1711,8
5.981,4

Σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6063.0011 του προϋπολογισμού έτους 2019.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- CPV71900000-7

Τεχνική Περιγραφή
Αρ. μελέτης 136/2019
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών <<Ιατρικών εξετάσεων
υπαλλήλων Δήμου Ελευσίνας έτους 2019>> σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την KYA
53361/2-10-2006 όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα , σύμφωνα με την ανωτέρω
Απόφαση , προκύπτει υποχρέωση του εργοδότη για την υποβολή των εργαζομένων , εκτός των
ατομικών μέσων προστασίας ανάλογα με την θέση εργασίας που κατέχουν , προς διαφύλαξη της
ασφάλειας και της υγιεινής τους , σε ιατρικές εξετάσεις στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής.
Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται σταδιακά , ήτοι ετησίως όπως οι Μικροβιολογικές εξετάσεις
ανάλογα με την κρίση του γιατρού εργασίας και όταν αυτές υποδεικνύονται. Εκτός των ανωτέρω
εξετάσεων οι εργαζόμενοι υποβάλλονται επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα , και εφ’ όσον προκύψει
ανάγκη κατόπιν των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στις οποίες έχουν υποβληθεί , σε εμβολιασμό
κατά της ηπατίτιδας και του τετάνου.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Γιατρός Εργασίας του Δήμου Ελευσίνας, λαμβάνοντας υπόψη τους
συντελεστές κινδύνου και τους βλαπτικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας και στοχεύοντας στην
πρόληψη και προστασία των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο, με έγγραφό του που έλαβε

αρ. πρωτ. 11782/1-8-2019, προτείνει την υλοποίηση προληπτικού ελέγχου υγείας των εργαζομένων
υποδεικνύοντας συγκεκριμένες εξετάσεις.
Κατόπιν τούτου ο Δήμος Ελευσίνας προτίθεται να συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με ιδιωτικά
διαγνωστικά / ιατρικά κέντρα ή ιδιώτες γιατρούς ή μονάδες ΕΣΥ προκειμένου να εκτελεστούν τα
οριζόμενα.
Στο Δήμο Ελευσίνας σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση υπηρετούν σε ανάλογες ειδικότητες και
θέσεις υπάλληλοι (180)(με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου αλλά και
Δημοσίου Δικαίου), η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει το Δήμο ως εργοδότη και θα αντιμετωπιστεί από
τις προβλεπόμενες υπό των Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019, πιστώσεις.
Οι τιμές μονάδας για κάθε εξέταση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν
από έρευνα αγοράς. Οι τιμές των Μικροβιολογικών εξετάσεων – Εξετάσεων αίματος είναι σύμφωνα
με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο.
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την
αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αναφέρουν αναλυτικά την τιμή κάθε εξέτασης και το σύνολο για
κάθε ομάδας εξέταση , καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων που μπορούν να εξετάζονται
ημερησίως, και το ωράριο.
Οι συμβάσεις δύναται να συναφθούν με ένα ή περισσότερα ιδιωτικά διαγνωστικά/ιατρικά κέντρα ή
ιδιώτες γιατρούς ή μονάδες ΕΣΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Πτυχίο Ιατρικής
2.Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3.Άδια τίτλου ιατρικής ειδικότητας
4.Βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου
5.Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου ή Διαγνωστικού/ιατρικού Κέντρου
6.Βιογραφικό
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ομάδας δεν θα γίνει αποδεκτή
Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 1 – Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ.) αφορά τους
γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η υπηρεσία , σε συνδυασμό
με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών. Εφεξής ως εργοδότης ορίζεται ο Δήμος Ελευσίνας.
Ανάδοχος δε, αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.
Η παρούσα μελέτη αφορά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες απαιτείται να υποβληθεί το προσωπικό
που εργάζεται σε συγκεκριμένες ειδικότητες του Δήμου Ελευσίνας, για την επίβλεψη της υγείας του,
σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που από κοινού θα συμφωνήσουν ο ανάδοχος και ο Δήμος

Ελευσίνας. Το σύνολο των ιατρικών εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του μειοδότη
– αναδόχου.

Άρθρο 2ο:Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων
2. Της υπ’ αριθμ.53361/2-10-2006 κοινή Υπουργική Απόφαση για την “Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α και μέτρα προληπτικής ιατρικής” (Φ.Ε.Κ – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.
ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006) και οι τροποποιήσεις αυτής,
3. Της υπ’ αριθμ.36586/10-7-07 (Φ.Ε.Κ – ΤΕΥΧΟΣ Β΄ - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1323/30-07-2007)
4. Της υπ’ αριθμ31119/19-5-08 (Φ.Ε.Κ – ΤΕΥΧΟΣ Β΄ - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 990/28-5-2008),
5. Της ισχύουσας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
6. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016)Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11782/1-8-19 έγγραφο του Ιατρού Υπηρεσίας.
8.Της

Αριθμ. 43726/7-6-2019(ΦΕΚ Β' 2208/08-06-2019) Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε

υπαλλήλους των OTA α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής
ιατρικής

Άρθρο 3 – Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
α)Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προσωπικού του Ελευσίνας, θεωρείται απαραίτητο, οι ιατρικές
εξετάσεις να πραγματοποιούνται σε ιατρικό / διαγνωστικό κέντρο που να λειτουργεί εντός του Δήμου
ή σε όμορο Δήμο.
Η λειτουργία επαρκούς αριθμού διαγνωστικών / ιατρικών κέντρων, εντός της προτεινόμενης
γεωγραφικής ακτίνας, επιτρέπει την ανάπτυξη υγειούς ανταγωνισμού κατά τη διαγωνιστική
διαδικασία.
Μετά την επιλογή του μειοδότη – αναδόχου ιατρικών υπηρεσιών, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση με
την οποία ο ανάδοχος θα εντέλλεται να διενεργήσει τις αιτούμενες Ιατρικές Εξετάσεις μετά από
ραντεβού των δικαιούχων που θα έχει προκαθοριστεί κατόπιν συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου
με τον ανάδοχο. Οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών από την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για τους τακτικούς υπαλλήλους όπως θα αναφέρονται στη λίστα
που θα αποστείλει αρμοδίως η Υπηρεσία μας στον ανάδοχο. Την ευθύνη ενημέρωσης των δικαιούχων
προς εξέταση έχει ο Δήμος Ελευσίνας και οφείλει ως παράρτημα στην σύμβαση εντολής διενέργειας
που θα υπογραφεί με τον Αόριστο ανάδοχο, να επισυνάψει Ονομαστικό Κατάλογο των δικαιούχων
(Επίθετο, Όνομα, Όνομα Πατρός, Ηλικία, Υπηρεσία). Ο ανάδοχος θα συμφωνεί το ραντεβού εξέτασης
με τον δικαιούχο εφόσον αυτός αναφέρεται στον Ονομαστικό Κατάλογο και θα ελέγχει την
ταυτοπροσωπία κατά την προσέλευση του δικαιούχου προς εξέταση, με την επίδειξη της αστυνομικής
ταυτότητας.
Μετά την πάροδο του διαστήματος των ημερών, που με ευθύνη των δικαιούχων θα έπρεπε να έχουν
προσέλθει προς εξέταση, θα αποσταλεί από τον ανάδοχο. Ονομαστική κατάσταση όλων των
εξετασθέντων τακτικών υπαλλήλων καθώς και των σχετικών τιμολογίων, προς την αρμόδια υπηρεσία,
ότι υπάρχουν δικαιούχοι που δεν προσήλθαν για εξέταση, ίδια βούληση, ο Δήμος Ελευσίνας, θα
μπορεί να ζητήσει παράταση του χρονικού διαστήματος διενέργειας εξετάσεων από τον ανάδοχο έως
30 ημέρες και φυσικά όχι πέραν 6 μήνες.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα αφορά 180 υπαλλήλους/δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα, εφόσον όμως πληρούνται οι προδιαγραφές της υπηρεσίας, σύμφωνα με
τον Ν. 4412/08-08-2016.
Β)Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52 Α΄ ) με την οποία προστέθηκε
β΄ εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες
Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016

( <<Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές
δύναται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος. >>)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
προς τα οποία είναι υπόχρεος / α ( αν κάποιος απασχολεί προσωπικό να καταθέσει και την
προσωπική του βεβαίωση από το ΕΦΚΑ αν όχι να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση πως δεν
απασχολεί προσωπικό )
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου
τριμήνου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα.
ζ) Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας της επιχείρησης ως Ιατρός διάγνωσης κέντρου.

Άρθρο 4 – Σύμβαση
Ο Ανάδοχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το
Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης, η
οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου και θα ισχύει για 6 μήνες, από την
υπογραφή της. Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα
105,201 έως 215 και 129 έως 133 του Ν. 4412/2016. Η τιμή της προσφοράς του Αναδόχου είναι
σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκειά της Σύμβασης.

Άρθρο 5 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης διότι θα γίνει η διαδικασία με απευθείας ανάθεση
Άρθρο 6 - Παραλαβή
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ιατρικών εξετάσεων, θα πραγματοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν στην
έδρα του Δήμου Ελευσίνας και σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εξετάσεις θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου που θα μειοδοτήσει, μετά από ραντεβού
των δικαιούχων που θα έχει προκαθοριστεί κατόπιν συνεργασίας του Δήμου με τον αόριστο ανάδοχο.
Τον ανάδοχο δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο.
Για τη διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου και τη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων,
ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει άμεσα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τις γνωματεύσεις,
σε σφραγισμένο φάκελο, στην Προϊστάμενη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να προωθηθούν στον συνεργαζόμενο Ιατρό Εργασίας, που
έχει και την ευθύνη της περαιτέρω διαχείρισης τους.
Η επίβλεψη της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία που συνέταξε την μελέτη
(Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού).
Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας θα συνταχθεί έγγραφο από την αρμόδια Επιτροπή, που
προβλέπεται από τις διατάξει του Ν.4412/2016, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας.
Άρθρο 7- Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει εφ’ άπαξ ή τμηματικά, με την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή του αντίστοιχου τιμολογίου από τον ανάδοχο και την
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών στο τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου,
προκειμένου να εκκαθαριστεί η δαπάνη (Ν.4583/18). Η έκδοση του εκάστοτε τιμολογίου θα γίνει για
μέρος ή για το σύνολο των υπηρεσιών και θα αποδεικνύονται με την κατάθεση Βεβαίωσης Καλής
Εκτέλεσης από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ελευσίνας , το οποίο έχει και την ευθύνη της επίβλεψης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε περίπτωση κατάθεσης του σχετικού τιμολογίου κατά το τελευταίο 20/ήμερο του ημερολογιακού
έτους, τότε τα σχετικά τιμολόγια, λόγω λήξης του οικονομικού έτους θα εξοφλούνται το επόμενο
οικονομικό έτος, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών έναρξης του επόμενου
οικονομικού έτους.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε διάστημα 60 ημερών, κατόπιν θεώρησης του σχετικού
χρηματικού εντάλματος από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 8- Ποινικές ρήτρες
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας,
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9- Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση – Έκπτωση αναδόχου
Εάν κατά την παραλαβή, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις
που αναφέρονται στα άρθρα 203, 213 & 220 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 10 – Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της ανάθεσης, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Σε
περίπτωση μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α., η διαφορά θα βαρύνει το Δήμο και δεν α μεταβληθεί η
καθαρή αξία των υπηρεσιών.
Άρθρο 11- Ατυχήματα – Ζημιές – Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα που
προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί,
ενώ αυτός είναι ο εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν
προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 12- Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
-Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης.
-Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων αναδόχων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 13- Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμή λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί
τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της μελέτης.
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