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ΠΡΟΣ
1. ΑCS ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ
2. ΟΠΟΙΟΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει

υπηρεσία “Tαχυµεταφορών για τη

µεταφορά επιστολών & µικροδεµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών”,
έτους 2019-2020, σύµφωνα µε την 15/2019 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών,
συνολικής δαπάνης 8.528,10 € µε Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία µας, παρακαλούµε
να µας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τµήµα Πρωτοκόλλου
ανοιχτή,

για τις ανωτέρω µέχρι 6-12-2019

Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα
αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ.1, άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών
πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των οµόρρυθµων εταίρων ως εξής:
∆ιαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
∆ιαχειριστών για Ε.Π.Ε.
Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου και των µελών για Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και τα µελών του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν προ της έκδοσης τιµολογίου.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΠΥΡI∆ΩΝ ΜΙΣΙΡΛHΣ

Συνηµµένα:
- Μελέτη 25/2019 του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Σερρών µε τίτλο: “ Υπηρεσία ταχυµεταφορών για τη
µεταφορά επιστολών & µικροδεµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών ”

