ΕΡΩΤΗΣΗ
Υπάρχει εταιρία σε χώρα μέλος της Ε.Ε. Σε αυτή την περίπτωση τι απαιτείται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ότι αναφέρεται στο ΠΔ118, ΠΔ60, οδηγία 2004/18.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Στο άρθρο 1 αναφέρει για ενώσεις φυσικών προσώπων. Οι Ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει
συγκεκριμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται, όμως, να το πράξουν,
σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον
αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ένωση προσώπων ή προμηθευτών (φυσικών ή νομικών προσώπων) είναι ένωση (βάσει
συμβολαιογραφικού εγγράφου) φυσικών προσώπων (επιτηδευματιών ή επαγγελματιών ή εν γένει
ατομικών επιχειρήσεων) και νομικών προσώπων (εταιρειών προσωπικών, ανωνύμων, περιορισμένης
ευθύνης, ΙΚΕ, ειδικού σκοπού κλπ.). Δεν είναι απαραίτητο να έχει συσταθεί κοινοπραξία. Φυσικά
πρόσωπα (σε μια διαγωνιστική διαδικασία ή άλλη εμπορική συναλλαγή) είναι οι επιτηδευματίες και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικά αυτοί που έχουν ατομική επιχείρηση.
Ειδικότερα τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
(που επίσης αποτελεί προϋπόθεση του διαγωνισμού περιλαμβάνουν)
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ.
2. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, εφόσον απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
Επίσης μπορεί να ζητηθεί και ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ή άλλου είδους δικαιολογητικό ύπαρξης επαγγελματικής
εγκατάστασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Ενδιαφέρομαι να υποβάλλω προσφορά για το έργο "Οργάνωση και Λειτουργία γραφείου υποστήριξης
και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο ADRIATINN" όμως επειδή η εταιρία που
εκπροσωπώ έχει έδρα την Αγγλία και τα έντυπα είναι στα Αγγλικά, θα ήθελα να με ενημερώσετε ποια
είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλω ως φυσικό πρόσωπο.
Ειδικότερα διευκρινίστε μου τι απαιτείται για τα δικαιολογητικά σύστασης - νομιμοποίησης και
εκπροσώπησης του συμμετέχοντος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με βάση το άρθρο 1 της Διακήρυξης εάν δεν έχετε κάνει έναρξη, είτε σαν φυσικό πρόσωπο είτε σαν
νομικό πρόσωπο, δεν έχετε επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορείτε να τιμολογήσετε και άρα δεν
μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Ποια δικαιολογητικά σύστασης - νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του συμμετέχοντος απαιτούνται για
προσφορά στο έργο "Οργάνωση και Λειτουργία γραφείου υποστήριξης και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του
έργου με το ακρωνύμιο ADRIATINN" στην περίπτωση του φυσικού προσώπου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δήλωση/Έναρξη επιτηδεύματος από αρμόδια ΔΟΥ με κωδικούς δραστηριότητας και Δήλωση/Βεβαίωση
μεταβολής εργασιών.

