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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 459]/14.12.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

"CREATlNG ΕΜΡΙΟΥΜΕΝΤ OPPORTUNITlES OF VOUNG GRADUATES ΙΝ ΤΗΕ (Β AREA - «ΕΜΡΙΟΥουΤΗ»"

ΠΡΟΣ:

ΟΠΟΙΟΔΗΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΦΟΡΕΑ

Το Επιμελητήριο Σερρών ενδιαΦέρεται να αναθέσει την Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου "CREATlNG

ΕΜριογΜΕΝΤ OPPORTUNITlE5 OF YOUNG GRADUATE5 ΙΝ ΤΗΕ (Β AREA - "ΕΜριογουΤΗ" ", το οποίο έχει

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπα'ίκής ΕδαΦικής Συνεργασίας "Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική

Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014 - 2020" με βάση την από 31-5-2017 απόφαση της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης του Προγράμματος για την έγκριση του έργου ΕΜριογουΤΗ και έχει λάβει κωδικό ΜΙ5 5031335,

σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4525/ 07.12.2018 Μελέτη του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και

Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 19.300,00 με

Φ.Π.Α., όπως παρακάτω:

ΕΝΔΕIΚΤιΚΟΣ ΠPOγΠOΛOΓlΣMOΣ

Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου "CREATlNG ΕΜριογΜΕΝΤ OPPORTUNITlE5 OF YOUNG GRADUATE5

ΙΝ ΤΗΕ (Β AREA- EMPΙOYOUTH"".

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΧ. ΠΟΣΟΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ1ΣΜΟΣ
(ΧΩΡΙΣΦΠΑ) (ΧΩΡΙΣΦΠΑ) ΣΥΜ/ΝΟΥΦΠΑ (24%)

PROJECTOR 1 14.435,49€ 14.435,49€ 17.900,OO€

ιΑΡΤΟΡ5 2 564.52€ 1.129,04€ 1.400,OO€

ΣΥΝΟΛΟ 15.S64,S3€ 19.300,OO€

1



Παρακαλούμε να μας αποστείλετε κλειστή Γραπτή Προσφορά που θα κατατεθεί στο Τμήμα Διοικητικού-
Οικονομικού (20ς ΌροΦος Επιμελητηριακού Μεγάρου, Π. Κωστοπούλου 2, 62122, Σέρρες, Τ: 2321099744),
σύμφωνα με τις κατ' ελάχιστον τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 4525/07.12.2018 Μελέτης του Τμήματος
Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Σερρών, μέχρι την Παρασκευή
21/12/2018, ώρα 13.00.

Σημειώνεται: Θα αξιολογηθεί επιπλέον η προσφορά οικονομικού φορέα που θα περιλαμβάνει, ανά είδος
εξοπλισμού, τεχνικά χαρακτηριστικά ανώτερα των προδιαγεγραμμένων στην υπ' αριθμ. 4525/ 07.12.2018 Μελέτη.
Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείσθε όπως επισυνάψετε, στο Φάκελο Οικονομικής σας Προσφοράς, Τεχνική
Προσφορά-Εγχειρίδια (στην ελλ. Γλώσσα).

Τα δικαιολογητικά που θα Φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑIΟΛΟΓΗΤιΚΩΝ

Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου περί εΥνραΦής σε αυτό για το ειδικό Επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια αρχή
ή σε αντίστοιχο Επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκησ
ης επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.Ι, άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλσδαπώ
πολιτών).

Των φυοικών προσώπων

Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

1.
Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.

2.
Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

3.
Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

4.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Των προέδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωοη δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:

Α)mώχεuση,

Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα),

Γ)αναγκαστική διαχείριση,

Δ) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση

) έχει αναστείλει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες

και επΙσης ότι δεν τελούν

Π) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,

Ζ) υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Η) υπό διαδικασία έκδοσης απόΦασης αναγκαστικής εκκαθάρισης,

Θ) υπό διαδικασία έκδοσης απόΦασης αναγκαστικής διαχείρισης,

Ι) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης mωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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ο υπ' αριθμ. Η δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.

ιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασΦάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς του
όρους και τις εισΦορές κοινωνικής ασΦάλισης (κύριας και επικουρικής) (Ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).

Των φυσικών προσώπων

Των εταιρειών(με κατάσταση προσωπικού),

Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

5.
Διαχειριστών για Q.E. και Ε.Ε.

6.
Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

7.
Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

8.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Των προέδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών

Για κάθε Μέλος της Ένωσης Ι Κοινοπραξίας

ιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει όη ο οικονομικός Φορέας εΙναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
Ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).

'Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν προ της υπογραΦής σύμβασης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από

την Υπηρεσία

Συνημμένα ΈΥΥραΦα:

1. Έντυπο ΠροσΦοράς

2. Υπ' αριθ. 452~ 07.12.2018 Μελέτη του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών
Θεμάτων
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