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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 απλό
φορτηγό αλλά και φορτηγό με γερανό που έχουν τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορούν να εισέρχονται στην πλατεία
Μικρασιατών, για τα παρακάτω:
1. Για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν από 22/12/2019, μεταφορά από τις αποθήκες
της ΚΕΔΗΡ και του Δήμου Ρεθύμνης εξοπλισμό όπως σπιτάκια, καρέκλες, είδη φωτισμού.
2. Μετά την λήξη των εκδηλώσεων (μετά τις 3/1/2020) την επιστροφή όλων των ανωτέρω στις αποθήκες όπου
θα αποθηκευτούν.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά ανά μεταφορά ανά είδος φορτηγού (με γερανό ή χωρίς
γερανό και όγκο μεταφοράς) 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.
Για την υπογραφή της σύμβασης (εφόσον το ποσό της υπερβαίνει τις 2.500,00 €) 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 τη Δευτέρα 9/12/2019 και ώρα 10:00.
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