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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου Κρήτης μεριμνώντας για την υγιεινή 

και ασφάλεια των καθαριστών/στριών που εργάζονται στις σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης  Δ. 

Ηρακλείου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών                  

Ιατρού Εργασίας . 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται στην με αριθμό πρωτ. 

119/9-4-2020 μελέτη.  

 

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση στην οικονομικότερη 

προσφορά εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης, και εφόσον αυτή κριθεί ότι πληροί τα κριτήρια για την άρτια 

διεκπεραίωση των εργασιών. 

 

Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες θα καλυφθούν από τη Σχολική Επιτροπή.  

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την  Πέμπτη 

30-04-2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:  

Α) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο 

Τιμολόγιο Προσφοράς του Παραρτήματος Α της παρούσης και πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο από τον προσφέροντα ή το νόμιμο αυτού εκπρόσωπο,  

Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το 

συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσης με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της 

υπογραφής,  

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις 

υπογράφουν:  

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.  

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.  

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, 

που συμμετέχει σε αυτήν.  

 

Σημειώνεται ότι το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από την ιστοσελίδα 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-

upeuthunes-deloses 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Αντώνιος Περισυνάκης 

 

 

Συνημμένα:1.Μελέτη με αριθμό πρωτ. 119/9-4-2020 

 2.Υ/Δ 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

