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Προς: Οικονομικούς φορείς

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διατροφολόγου για
την διατροφή των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Καρπενησίου
ΣΧΕΤ:H αρ.πρ.: 5315/20-04-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας
Αθλητισμού και Πολιτισμού που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: «18REQ002983341»
Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ.217/24-04-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ψήφισης πίστωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «Ω0Π9ΩΕΓΔ42», προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών διατροφολόγου, για την επιμέλεια της
διατροφής των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Καρπενησίου, ενδεικτικής διάρκειας της εργασίας από την υπογραφή της σύμβασης έως και
31/7/2019(λήξη σχολικού έτους) και εκτιμώμενης αξίας 2.222,08€ με Φ.Π.Α. Για την κάλυψη της
δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ.: Α-677/24-04-2018 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: «ΩΩΤΚΩΕΓ-ΔΟΩ», η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, με
ΑΔΑΜ: «18REQ003022944» Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 5315/20-04-2018 μελέτης
της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού, όσο και την
εκτιμώμενη αξία της, να καταθέσετε την προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα
φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 29 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.μ., τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την αρ.πρωτ.:6958 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών
διατροφολόγου για την διατροφή των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς
σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου
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, παρακαλούμε, μαζί με την
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προσφορά σας, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας, θα πρέπει να υποβάλλετε τα
παρακάτω:
Α) Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν και να είναι σε ισχύ:
1. Πτυχίο διατροφολογίας διαιτολόγιας.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
υπό την εταιρική σφραγίδα όπου και θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι :
3.1. έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής μελέτης και
των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεστε πλήρως.
3.2. η τεχνική μας προσφορά είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της
σχετικής μελέτης και θα εκτελεστεί η υπηρεσία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,
τους όρους της σχετικής μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων
νόμων.
Επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Β) Οικονομική-τεχνική προσφορά
Την οικονομική-τεχνική σας προσφορά, σύμφωνα με την αρ.πρ.: 5315/20-04-2018 μελέτη της
Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται, από την ημερομηνία ανάρτησης της
υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38
παρ. 7 του Ν. 4412/2016, έως και 31/7/2019(λήξη σχολικού έτους).
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο. Δεν
δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η
δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί υπηρεσιών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. κ. Προϊστάμενο Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας

Ευδοξία Κονιαβίτη
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