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Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Security

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην Πλατεία Μικρασιατών όπου θα φιλοξενηθούν οι
Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις από τις 22/12/2019 έως 3/1/2020 επιθυμεί να συνεργασθεί με επιχειρήσεις που
παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης (security) για την περίοδο από 17/12/2019 έως 7/1/2020.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται κάθε μέρα από 1 άτομο και για τις ώρες από 22:00 έως 10:00.
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ημερών και των ωρών φύλαξης όπως και των ατόμων
φύλαξης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν και ενημερώνοντας εγκαίρως τον ανάδοχο.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους στην
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. μέχρι την Δευτέρα 9/12/2019, και ώρα 10:00, όπου θα αναφέρουν το κόστος ανά ώρα φύλαξης, ανά
άτομο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., φόρων και λοιπών κρατήσεων.
Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
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