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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Καρδίτσα, επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 56, με
Α.Φ.Μ. 097012735, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και με αρ. ΓΕΜΗ 19096531000,
νομίμως εκπροσωπούμενη διακηρύσσει ότι προτίθεται να αναθέσει την πρακτόρευση της
Αποθήκης του Ν. Καρδίτσας, του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, στην πόλη της
Αθήνας (Σταθμός Λιοσίων, οδός Λιοσίων αρ. 260) για την παραλαβή και αποστολή δεμάτων,
με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ήτοι αναλυτικότερα από την 1η/1/2022 έως και την
31η/12/2022 και με ποσοστά επί τοις εκατό επί των εισπράξεων και καλεί τους/τις
ενδιαφερόμενους/-ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική Προσφορά.
Οι Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 22η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. και θα κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο στη
Γραμματεία της εταιρείας. Για την συμμετοχή στην παρούσα Διακήρυξη απαιτούνται τα
εξής προσόντα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με
την Προσφορά:
1) Υπογεγραμμένη Προσφορά στην οποία θα αναγράφουν το απαιτούμενο ποσοστό
προμήθειας.
2) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια.
3)Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι άντρες να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν οφείλεται σε σοβαρούς λόγους ασθένειας.
4) Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε
οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, απιστία, χρήση
και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό
πλημμελήματος. Ακόμη να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.

5) Να είναι ασφαλισμένος/-η σε κύριο φορέα ασφάλισης επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.
κτλ. ) και να κατέχει Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
6) Να είναι κατάλληλος/-η για την ανάθεση του έργου που πρόκειται να αναλάβει.
Της σχετικής καταλληλότητας αποφασίζει το Δ.Σ. της εταιρείας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.
Καρδίτσας Α.Ε».
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