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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
 
Θεςςαλονίκη,      05 / 07 /2021 
Αρ.Πρωτ. 9502 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 
 

    Αρ.Πρωτ. Διακήρυξησ:     9501/ 05-07-2021 
 
1.Αναθζτουςα Αρχή : 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
(Φο.Δ..Α.) 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Σαχ. Δ/νςθ: Φράγκων 6-8 54626 Θεςςαλονίκθ     
Σθλ.  2311 236100 
FAX. 2311 236100 
(URL) : http ://www.fodsakm.gr 
Κωδικόσ NUTS : EL  52  

 
2.Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα ςφμβαςησ : 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ, διακιρυξθ κλπ) είτε από το 
Σμιμα Προμθκειϊν του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦΟΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 
από 08:00 π.μ. – 15:00 π.μ., είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κατόπιν ςχετικοφ θλεκτρονικοφ αιτιματοσ ςτο e-
mail  : promithies@fodsakm.gr . 
 

3. Περιγραφή αντικειμζνου δημόςιασ ςφμβαςησ : 
Η παροφςα επαναλθπτικθ διαγωνιςτικι διαδικαςία αφορά τθν «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για τισ ΟΜΑΔΕ 2-7. 
Επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ.   
Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Κωδικόσ   CPV1: 85121000-3 «Ιατρικζσ υπθρεςίεσ» 
CPV2: 85145000-7 «Τπθρεςίεσ ιατρικϊν εργαςτθρίων» 
CPV3: 85121281-6 «Οφκαλμολογικζσ υπθρεςίεσ» 
CPV4: 85121240-7 «Ωτορινολαρυγγολογικζσ ι ακουολογικζσ υπθρεςίεσ» 
CPV5: 85121231-1 «Καρδιολογικζσ υπθρεςίεσ» 
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CPV6: 85121210-8 «Γυναικολογικζσ ι μαιευτικζσ υπθρεςίεσ» 
 
                4. Εκτιμώμενη αξία ςφμβαςησ : 
Κακαρι αξία  15.384,00€ (εξαιρείται του Φ.Π.Α.). Η χρθματοδότθςθ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ. Η πλθρωμι τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, κα πραγματοποιθκεί ςε μθνιαίεσ ιςόποςεσ δόςεισ, φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου 
παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου κακϊσ και τθσ αντίςτοιχθσ παραδοτζασ αναφοράσ. το ποςό τθσ αμοιβισ 
ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον ανάδοχο φόροι και κρατιςεισ.  
Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία, ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του 
Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία 
του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦΟΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  
Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και 
αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
ε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ τθσ απαίτθςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί από τον ανάδοχο πράξθ ενεχυρίαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίςεισ για τισ πληρωμζσ των δαπανών του 
ςυγχρηματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων». 
το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον ανάδοχο φόροι και κρατιςεισ. Ωσ προσ τα 
δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία, ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 
147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Περιφερειακοφ 
υνδζςμου ΦΟΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν ςφμφωνα με το 
άρκρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ εν 
λόγω προμικειασ. 
Κριτιρια αποκλειςμοφ : Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ, με καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και οι λόγοι που μπορεί να επιφζρουν αποκλειςμό και ςχετίηονται με 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα όπωσ αναλυτικά προβλζπονται ςτο άρκρο 
13 τθσ  με Αρ.Πρωτ.:  9501/05-07-2021 διακιρυξθσ . 
Κριτιρια επιλογισ: Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ – μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ, ςφμφωνα με 
το Παράρτθμα ΧΙ του Προςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016. Για τθν απόδειξθ τθσ απαιτείται πιςτοποιθτικό / 
βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τουσ.  
 

5. Απαιτοφμενεσ Εγγυήςεισ : 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ. 
 

6. Κριτήρια ανάθεςησ ςφμβαςησ: 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ςτο 

ςφνολο των εξετάςεων που προβλζπονται ανά ΟΜΑΔΑ (μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ % ςε ακζραιεσ μονάδεσ) 
για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ για τισ ΟΜΑΔΕ  2-7,  όπωσ αναλφονται ςτθν με Αρ. 3π/2021.  

 
7. Τποβολή προςφορών και αποςφράγιςή τουσ : 

Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦοΔΑ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ ςτισ 16-07-2021, θμζρα Παραςκευι και  από ϊρα 09:30 πμ ζωσ 10:30 πμ (ϊρα λιξθσ επίδοςθσ των 
προςφορϊν) ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ  εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.  
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ : 180 θμζρεσ  από τθν  καταλθκτικι  θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν: Ελλθνικι. 
 

8. Ενςτάςεισ :  
φμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016, τισ τροποποιιςεισ του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 κακϊσ και τισ 
τροποποιιςεισ του άρκρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Αϋ/01-04-2019 «τροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 
4412/2016 (Αϋ 147): 
Προκεςμία υποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ εκτείνεται μζχρι  το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
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Προκεςμία υποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 
 
Για το παραδεκτό τθσ  άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι παραβόλου υπζρ 
του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΔΑ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 

Δήμου Πυλαίασ – Χορτιάτη 
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