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Α.Π. : ΔΟΥ2/3822
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 60/2015
ΘΔΜΑ: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΧΣΗ ΤΠΟΓΟΥΗ (ΚΔΠΤ) ΦΤΛΑΚΙΟΤ ΔΒΡΟΤ, ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΧΣΗ
ΤΠΟΓΟΥΗ

αο αλαθνηλψλνπκε φηη ε Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο ζα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, πξνζθαιψληαο ηνπιάρηζηνλ
ηξεηο ππνςεθίνπο, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ παροτή ηατσδροκηθώλ σπερεζηώλ, κε
προϋποιογηζκό 5.500 Δσρψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%) θαη γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ
επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο έσο θαη 30 Απξηιίνπ ηνπ 2016, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1- ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε έλα εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε απφδεημε (αξηζκφ
πξσηνθφιινπ), κέρξη θαη ηελ 24 Ιοσιίοσ 2015 θαη ώρα 11:00π.κ., ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
Πξψηεο Τπνδνρήο, ζην Γξαθείν Πξσηφθνιινπ, 1νο φξνθνο. Πξνζθνξέο, πνπ θαηαηίζεληαη κεηά απφ
ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο
Τπνδνρήο ζηνπο πξνκεζεπηέο.
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη χζηεκα Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ
Τπεξεζηψλ απφ ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη κέηξεζε πνηφηεηαο βάζεη
Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ EN14534:2003 γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ή ηζνδχλακνπ, ηα νπνία
παξέρνληαη απφ αλεμάξηεην πηζηνπνηεκέλν θνξέα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο.
Οη

πξνζθνξέο

ζα πξέπεη

λα

ηζρχνπλ ηνπιάρηζηνλ

εμήληα (60) εκέξεο

(εκεξνινγηαθέο),

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη
ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ πξφζθιεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία θαθέινπ πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ €. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή ε ηηκή δελ εθθξάδεηαη ζε Δπξψ €, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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Μεηοδόηες ζα αλαδεητζεί εθείλος κε ηε τακειόηερε προζθερόκελε ηηκή, εθόζολ οη
προζθερόκελες σπερεζίες θαιύπηοσλ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ηης απαηηήζεης θαη αλάγθες ηες
Τπερεζίας Πρώηες Τποδοτής, όπως ασηές αλαισηηθά προζδηορίδοληαη ζηελ παρούζα
αλαθοίλωζε (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ).

Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη κε ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θραηήζεης ήηνη:
α) Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ:
0,10%
(επί
ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο)
β) ΥΑΡΣΟΗΜΟ: 3% ( 3% επί ηνπ
0,10% ηεο ΔΑΑΓΗΤ)
γ) ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΗΜΟΤ: 20% (20% επί ηνπ
2% ηνπ Υαξηνζήκνπ)
δ) ΦΟΡΟ ΔΙΟ∆ΗΜΑΣΟ: Παξαθξάηεζε
θφξνπ 4% γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη
Βεβαίσζε(παξ.1,άξζξν
24,
Ν2198/1994).

ΝΟΜΙΜΕ ΚΡΑΣΗΕΙ:

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ παξνρή ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ην ΚΔΠΤ
Φπιαθίνπ ηηο κέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ κε ην Γηνηθεηή ηνπ Κέληξνπ, κε ζθνπφ ηελ
θαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ παραιαβή θαθέιωλ θαη δεκάηωλ, από ηο
ΚΔΠΤ Φσιαθίοσ Ορεζηηάδας, δύο θορές ηελ εβδοκάδα, ηης θαζεκερηλές, από ηης 09:00 έως
ηης 17:00. Ο αλάδνρνο, επηπιένλ, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία ζε
πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε ζθάικαηνο ή πιεκκέιεηαο πξνβαίλνληαο, ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ,
ζηελ άκεζε θαη ηαρεία απνθαηάζηαζή ηνπο.
2. Ωο έλαξμε παξνρήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ε επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
3. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
4. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο λα είλαη α) αζθαιηζηηθά ελήκεξνο
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) θαη β) θνξνινγηθά ελήκεξνο.
5. Μεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πάλσ ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη γξακκέλα:
1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
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2.
3.
4.
5.

Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ εμέδσζε ηελ Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ
Ο αξηζκφο ηεο Πξφζθιεζεο
Η εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
Σα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ

Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν Πξνζθέξσλ ζα πεξηέρεη:
1. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ
απφ ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ ζε ηζρχ.
2. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο ζε ηζρχ βάζεη Δπξσπατθνχ πξφηππνπ EN14534:2003 γηα ηηο
ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ή ηζνδχλακνπ.
3. πκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε (απφ ηνλ/ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο) θαη ζθξαγηζκέλε κε
ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο, ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ φηη πιεξνί ηα αλαθεξφκελα ηνπ θείκελνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙ (αληηγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ζε έληππν ππεχζπλεο δήισζεο). (Γελ απαηηείηαη ζεψξεζε
ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο).
4. Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ
Οη πξνζθνξέο αλνίγνληαη ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα 24/07/2015 θαη ώρα 11:00 π.κ. Προθρίλεηαη
ο αλάδοτος κε ηε τακειόηερε προζθερόκελε ηηκή (άλεσ Φ.Π.Α.) πνπ πξνθχπηεη φπσο
πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο :
Οη πξνβιεπφκελεο κεληαίεο απνζηνιέο (έσο 3kg θαη επηπιένλ βάξνπο) αζξνίδεηαη ζε 97 απνζηνιέο.
ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ –ΥΔΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ «ΠΑΡΟΥΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ» ζηηο ζηήιεο ησλ ελδεηθηηθψλ πηλάθσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κεληαίσλ απνζηνιψλ (γηα
απνζηνιέο έσο ηξηψλ (3) θηιψλ θαη γηα απνζηνιέο επηπιένλ βάξνπο) αλαθέξεηαη εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ
ησλ απνζηνιψλ θαη ε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπο (αλαγσγή ζηηο 100 απνζηνιέο).
Η ηηκή ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα
ησλ γηλνκέλσλ ηεο ηηκήο ρξέσζεο θάζε απνζηνιήο επί ηεο πνζνζηηαίαο ζπκκέηνρήο ηεο, δειαδή:
ΣΙΜΗ ΤΓΚΡΙΗ = (Υ1 * 20,62%)+(Υ2 * 20,62%)+(Υ3 *30,93%)+(Υ4 *10,31%)+(Υ5 * 5,16%)+(Φ1 *
3,Ο9%)+(Φ2 * 3,09%)+(Φ3 * 4,12%)+(Φ4 * 1,Ο3%)+(Φ5 * 1,03%)

Η ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ ηχπν, απνηειεί ην θξηηήξην
αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Απφ ηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο εθδίδεηαη απφθαζε αλάζεζεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε έγγξαθν
ζην κεηνδφηε, ν νπνίνο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Μεηά απφ ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή (Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο). Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ εθείλνλ ζηνλ νπνίν
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αλαηίζεηαη ε πξνκήζεηα, ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή άιιν πξφζσπν κε λφκηκα ζεσξεκέλε
εμνπζηνδφηεζε απηνχ, ζην γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο (Λ. πγγξνχ 83, 11745 Αζήλα)
θαη ε δηάξθεηά ηεο ζα ηζρχεη έσο 30 Απξηιίνπ 2016.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ήηνη 5.500 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).
ΔΛΔΓΥΟ
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη θαηφπηλ απηήο, δχλαηαη λα δηελεξγεζεί έιεγρνο απφ
ηηο Διιεληθέο Διεγθηηθέο Αξρέο.
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
1. Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ κεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ,
πεξίνδνπ 2009-2014, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ 2015Δ05080002 θαη ηίηιν
«Υξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο ζην Φπιάθην Έβξνπ» ηεο
.Α.Δ.050/8 .
2. Η πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά, θάζε
κήλα, κε ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ε παξνρή ησλ
εθηεινπκέλσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε θαη κε ηελ ππνβνιή
ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη γηα ην αλαινγνχλ πνζφ,
κέζσ ηνπ ππεχζπλνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ.
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, ηα ζρεηηθά κε ηηο
παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ κελφο, ηηκνιφγηα θαη ηα απαηηνχκελα απφ ην Νφκν
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ ηνλ αθνξνχλ, ζηελ Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο, γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
δαπάλεο.
4. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν αλάδνρνο νπδεκία άιιε απαίηεζε έρεη πέξαλ ηνπ αλσηέξνπ πνζνχ ηεο
ζπλνιηθήο ακνηβήο, θαζψο θαη φηη νη παξαπάλσ ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαη δελ ππφθεηληαη ζε
αλαπξνζαξκνγέο ή αλαζεσξήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία.
Σο θείκελο ηες παρούζας ζα αλαρηεζεί ζηο πρόγρακκα «Γηαύγεηα» www.diavgeia.gov.gr
θαη ζηο Κεληρηθό Ηιεθηροληθό Μεηρώο Γεκοζίωλ σκβάζεωλ www.eprocurement.gov.gr

Η Προϊζηακέλε
Σοσ Οηθολοκηθού Σκήκαηος

ΝΙΚΟΛΔΣΣΑ ΚΟΛΟΒΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηαρπδξνκηθέο αλάγθεο ηνπ ΚΔΠΤ Φπιαθίνπ, νη
νπνίεο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
-Απνζηνιέο θαθέισλ κεγέζνπο Α4 θαη βάξνπο έσο ηξηψλ (3) θηιψλ εληφο ηεο πφιεο,
-Απνζηνιέο θαθέισλ κεγέζνπο Α4 θαη βάξνπο έσο ηξηψλ (3) θηιψλ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο,
-Απνζηνιέο θαθέισλ κεγέζνπο Α4 θαη βάξνπο έσο ηξηψλ (3) θηιψλ ζε φιε ηελ Διιάδα (ρεξζαίνη
πξννξηζκνί),
-Απνζηνιέο θαθέισλ κεγέζνπο Α4 θαη βάξνπο έσο ηξηψλ (3) θηιψλ ζε φιε ηελ Διιάδα (λεζησηηθνί
πξννξηζκνί),
-Απνζηνιέο θαθέισλ κεγέζνπο Α4 θαη βάξνπο έσο ηξηψλ (3) θηιψλ ζε δπζπξφζηηεο πεξηνρέο,
-ε θάζε πξνζθνξά λα ζεκεηψλεηαη θη ε ρξέσζε γηα επηπιένλ θηιά (πέξα ησλ 3 θηιψλ), κε ηελ ηηκή
ρξέσζεο αλά έλα (1) επηπιένλ θηιφ.
-Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θη ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ απνζηνιψλ.
-Οη απνζηνιέο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλέο, απφ Γεπηέξα έσο θαη
Παξαζθεπή, εξγάζηκεο ψξεο (ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠΤ
Φπιαθίνπ), ήηνη 09:00-17:00 θαη ε παξαιαβή ησλ θαθέισλ/δεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο
ηελ εβδνκάδα. Οη εκέξεο απηέο (θαηά ηηο νπνίεο ππάιιεινο ηεο ηαρπδξνκηθήο εηαηξίεο ζα
παξαιακβάλεη απηνπξνζψπσο ηνπο θαθέινπο ή/θαη ηα δέκαηα απφ ην ΚΔΠΤ Φπιαθίνπ) ζα νξηζηνχλ
θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΚΔΠΤ κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο.
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Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπφ κνπ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην
άξζξν 43 ηνπ ΠΓ 60/2007.
Γελ ηειψ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε θαη επίζεο δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε,
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξν-πησρεπηηθή
δηαδηθαζία εμπγίαλζε ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
Γελ ηειψ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιε
αλάινγε θαηάζηαζε.
Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο κνπ.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην/επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή ζηα κεηξψα
ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ή έρσ πξνβεί
ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο θαη δηαζέησ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ
παξνχζα πξνκήζεηα.
Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζψ Αλάδνρνο ηεο
ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζσ γηα ηε ζχλαςή ηεο εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (10)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.
Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα
αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
πλέηαμα ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ
νπνίσλ έιαβα γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη ηα ζηνηρεία
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά κνπ είλαη αθξηβή.
Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζήο ηεο.
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