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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2014 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS)
TOY Ε.Τ.Α.Α. ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 50.000,00 € ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α.»
1)
Η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που προβλέπεται στο άρθρο 3 περίπτωση Α του παραρτήματος
Β της υπ’ αριθμ. 03/2014 διακήρυξης θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείαςδιαχειριστή της δικηγορικής εταιρείας, ή έναν εκ των συνδιαχειριστών της.
2)
Απαιτείται η συνυποβολή επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού και των τροποποιήσεων της
συμμετέχουσας δικηγορικής εταιρείας για να αποδεικνύονται τα στοιχεία και η εκπροσώπηση.
3)
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3, περ. Α του παραρτήματος Β’ (ήτοι πιστοποιητικό
δικηγορικού συλλόγου, πιστοποιητικό Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. και υπεύθυνη δήλωση) θα πρέπει να
προσκομιστούν επί ποινή αποκλεισμού τόσο για τα μέλη της εταιρείας όσο και για τυχόν δικηγόρους με σχέση
πάγιας αντιμισθίας προς την εταιρεία, καθώς και για την ίδια την εταιρεία (π.χ. μη οφειλών). Λόγω μη
πρόβλεψης στη διακήρυξη για συνεργαζόμενους (κοινοπρακτούντες) δικηγόρους δεν μπορεί να γίνει δεκτή η
υποβολή στοιχείων-προσόντων για δικηγόρους-συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας που δεν έχουν σχέση
πάγιας αντιμισθίας.
4)
Τα αναγκαία προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. ιv) του παραρτήματος Β της υπ’ αριθμ.
03/2014 διακήρυξης μπορούν να συντρέχουν αθροιστικά στα μέλη της δικηγορικής εταιρείας και τους
δικηγόρους με πάγια αντιμισθία σε αυτήν.
5)
Αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των προσφορών, για την προσκόμιση των δικαιολογητικών εις
διπλούν, μπορεί να υποβληθεί 1 φάκελος με πρωτότυπα και 1 φάκελος με επικυρωμένα αντίγραφα (με
επικύρωση από δικηγόρο), ενώ η τεχνική προσφορά (γνωμοδότηση) και η οικονομική προσφορά πρέπει να
υπογράφονται πρωτοτύπως και στα δύο αντίγραφα.
Ο Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.

Κ. Καραγιαννάκης

