
 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΝΟΣΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 

Γ/ΝΗ Γ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
Δ/λζε : Μνξατηηθα Κέξθπξαο  

Σ.Κ.: 49084, Μνξατηηθα  Κέξθπξαο 

Πιεξνθνξίεο : Ν. Πατδάλνο 

Σει:    2661360308 

Fax :   2661360340 

e – mail  nikpaiz@1424.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟ  ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 

 

    

     Ο Δήκνο Νφηηαο Κέξθπξαο ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ», πξνυπνινγηζκνχ 4.379,70 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.0%) κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.   

  

Προζκαλεί ηοσς οικονομικούς θορείς 

λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο Δ/λζεο Δηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, 

Οηθνλνκηθψλ & Αλάπηπμεο  θαζψο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαη λα θαηαζέζνπλ 

θάθειν πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε κειέηε.  

  

Κριηήριο καηακύρωζης: H θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά μόνο βάζει ηιμής για ηο ζύνολο ηης 

παροτής ηης σπηρεζίας, κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο είλαη για ένα έηος θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο Μειέηεο. 

  

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

  

    Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζην γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο 

Δ/λζεο Δηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ & Αλάπηπμεο ηνπ Δήκνπ Νφηηαο Κέξθπξαο, Δ/λζε:  Αξγπξάδεο , 

Σ.Κ. 49080 Αξγπξάδεο Κέξθπξαο), κέρξη θαη ηελ Παραζκεσή 27/11/2020 θαη ψξα : 14:30΄μ.μ., 

ψξα ιήμεο επίδνζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

    Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν  

ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 

              

 

Κέξθπξα        20 /11/ 2020 

 

Αξ. πξση.    7990 

 

 

   

ΠΡΟ:  1) ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Δ/λζε : θαξακαγθά 4 Κέξθπξα 

ΣΚ 49100 , Σει.: 2661046023 

Mail: isk@otenet.gr 

2)  Γηάγθαο Υξήζηνο (Ιαηξφο) 

Δ/λζε : Μαληδάξνπ 3 (Corfu Medika) 

TK 49100 Κέξθπξα 

Σει. 2661048248 

e-mail: yiangas@otenet.gr 

   

 

1) ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

Δ/λζε: θαξακαγθά 4 Κέξθπξα 

ΣΚ 49100 , Σει: 2661046023 

Mail: isk@otenet.gr 

2) Γηάγθαο Υξήζηνο (Ιαηξφο) 

Δ/λζε: Μαληδάξνπ 3 (Corfu Medika) 

TK 49100 Κέξθπξα 

Σει 2661048248 

 Mail: yiangas@otenet.gr 
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Προς ηον  Γήμο  Νόηιας Κέρκσρας
 

(Πξσηφθνιιν Δ/λζεο Δηνηθεηηθψλ  Τπεξεζηψλ, Οηθνλνκηθψλ & Αλάπηπμεο )
 

 

Γ/ΝΗ: Αξγπξάδεο, Σ.Κ. 49080 Αξγπξάδεο Κέξθπξαο 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ: γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ 

ΔΡΓΑΙΑ» 

Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο : 4.379,70€  (κε Φ.Π.Α.0%) 

 

(εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Παραζκεσή 27/11/2020 θαη ψξα 14:30΄μ.μ. 

 

«Να κελ αλνηρηεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

 

  

Να αλαγξάθνληαη ζηνλ θάθειν ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (ππνςήθηνο 

αλάδνρνο)  

  

Ο ενιαίος θάκελος πρέπει να περιέτει:  

  

 Ο ενιαίος θάκελος πρέπει να περιέτει εις ΓΙΠΛΟΤΝ: Ο ενιαίος θάκελος πρέπει να 

περιέτει εις ΓΙΠΛΟΤΝ:  

  

α) Σο ζύνολο ηων αναθερόμενων ζηη μελέηη  δικαιολογηηικών - σπεύθσνων δηλώζεων 

β) Σην οικονομική προζθορά, ε νπνία εζσθιείεηαη ζε μερσξηζηφ θάθειν, εληφο ηνπ εληαίνπ θαθέινπ. 

(ππφδεηγκα επηζπλάπηεηαη)  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ αξκφδηα Δ/λζε 

Δηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ & Αλάπηπμεο  , θ. Πατδάλν Νηθφιαν ηει. 26613-60308 θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΕΗ 

 


