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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές από επιχειρήσεις που κάνουν μεταφορές και διαθέτουν
φορτηγό (με οδηγό μόνο και όχι άλλο προσωπικό) που έχει τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορεί να εισέρχεται
στο φρούριο Φορτέτζα, για τα παρακάτω:
1. Πριν την έναρξη της παράστασης και την ημέρα και ώρα που θα του υποδειχθεί από την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
ή/και από τους υπεύθυνους των σχημάτων, να μεταφέρει τον εξοπλισμό τους από τον χώρο
στάθμευσης των μεγαλύτερων φορτηγών των σχημάτων (πριν την πλακόστρωτη ανηφόρα προς το
φρούριο) εντός του φρουρίου Φορτέτζα, με όσα δρομολόγια απαιτηθούν.
2. Μετά τη λήξη της παράστασης και την ημέρα και ώρα που θα του υποδειχθεί από την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
ή/και από τους υπεύθυνους των σχημάτων, να μεταφέρει τον εξοπλισμό τους από το φρούριο
Φορτέτζα στον χώρο στάθμευσης των μεγαλύτερων φορτηγών των σχημάτων (πριν την
πλακόστρωτη ανηφόρα προς το φρούριο), με όσα δρομολόγια απαιτηθούν.
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. εκτιμά ότι θα εξυπηρετηθούν με τον παραπάνω τρόπο το ανώτερο έως και 25 σχήματα
(θεατρικά - μουσικά), και για την περίοδο από άμεσα έως και τον Σεπτέμβριο 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά ανά σχήμα (θέατρο - συναυλία) όπου θα
αναφέρουν το ποσό της αμοιβής τους, το ποσοστό του ΦΠΑ, το ποσό του ΦΠΑ και το συνολικό ποσό.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την τελική οικονομικότερη τιμή.
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να υλοποιήσει μέρος των παραπάνω μεταφορών ή και παραπάνω
εφόσον απαιτηθεί και υπάρχει η αντίστοιχη πίστωση.
Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. τα παρακάτω
δικαιολογητικά (εφόσον δεν τα έχει καταθέσει μαζί με την οικονομική προσφορά):
1. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και
μεταβίβασης ακινήτου).
2. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε
δημοπρασία-διαγωνισμό).
3. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της επιχείρησης ή τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε..
4. Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης από τον
προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε διαγωνισμό).
5. Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης και σε περίπτωση Α.Ε. των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., Αρκαδίου 48-50,
ισόγειο, κτίριο «Το Χάνι του Παττακού», έως την Δευτέρα 4/6/2018.

Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.

Γιώργος Α. Γύπαρης

