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1. Επωνυμία Εταιρείας:

2. Οδός:

Ταχυδρομικός Κώδικας:  Πόλη: 

Χώρα:

3. Τηλ: 4. Φάξ:

5. Email: 6. Web Address:

7. Όνομα και Τίτλος αρμοδίου επικοινωνίας:

8. Email:

9. Νομική Μορφή Επιχείρησης (Επιλέξτε μόνο ένα):

Κεφαλαιουχική εταιρεία (Α.Ε. / Ε.Π.Ε./ ΙΚΕ):  Προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. / Ε.Ε.):  Άλλο (σημειώστε):  

10. Τομέας Δραστηριότητας:

Παραγωγός:  Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:  Έμπορος:  Εταιρεία Συμβούλων:  Άλλο (σημειώστε): 

11. Έτος Ίδρυσης:

12. Αριθμός Υπαλλήλων Πλήρους Απασχόλησης:

13. Α.Φ.Μ.:

14. Τεχνικές οδηγίες στην γλώσσα:

Ελληνικά:          Αγγλικά:  Γαλλικά:  Ισπανικά:  Ρώσικα:  Αραβικά:  Άλλο:  . 

 Ενότητα 3: Τεχνική Ικανότητα και Πληροφορίες για τα προσφερόμενα Αγαθά / Υπηρεσίες 

19. Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. κατά ISO 9000 ή ισοδύναμη) (παρακαλούμε να επισυναφθεί αντίγραφο του πιο πρόσφατου
πιστοποιητικού):

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενότητα 1: Στοιχεία Εταιρείας και Γενικές Πληροφορίες   

Ενότητα 2: Τραπεζικά Στοιχεία   

15. Επωνυμία Τράπεζας:

  16. Επωνυμία Δικαιούχου του Λογαριασμού:
  

17. Swift/Bank Identifier Code (BIC):

18. International Bank Account Number (IBAN):
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24. Γνωρίζει η εταιρεία σας την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. που αφορά το  Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων
 Εθνών (UN Global Compact initiative), και το οποίο περιγράφεται στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.unglobalcompact.org? 

 Ναι  Όχι  

  Εάν ναι, έχετε δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο εταιρειών που έχουν δεσμευτεί να συμμορφώνονται με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, ή 
  προτίθεστε να δηλώσετε συμμετοχή; Παρακαλούμε δηλώστε αν ισχύει κάτι από αυτά:     

25. Διαθέτει η Εταιρεία σας γραπτή Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής; (Εάν ναι, παρακαλούμε να επισυναφθεί σχετικό αντίγραφο)

 Ναι  Όχι 

26. Διαθέτει ο οργανισμός σας κάποια πιστοποίηση σχετική με το περιβάλλον, όπως ISO 14001;

 Ναι  Όχι  Εάν ναι, παρακαλούμε να επισυναφθεί σχετικό αντίγραφο. 

20. Για αγαθά μόνο: τα προσφερόμενα αγαθά είναι σύμφωνα με τα εθνικά και τα διεθνή Πρότυπα Ποιότητας; 

Όχι:Ναι:  

21. Αναφέρετε παρακάτω μέχρι δέκα (10) το πολύ από τα βασικά προσφερόμενα Αγαθά/Υπηρεσίες:

Περιγραφή (μία σειρά για κάθε είδος) Εθνικό/Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας με το οποίο είναι συμβατό το προσφερόμενο είδος 

Ενότητα 4: Εμπειρία  

22. Εάν είναι εφικτό, παρακαλούμε να δοθεί αντίγραφο της τελευταίας ετήσιας ή ελεγμένης οικονομικής έκθεσης της εταιρείας.

Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η πιο πρόσφατη ελεγμένη οικονομική  έκθεση ενδέχεται να ζητηθεί

σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Βρίσκεστε σε εκκρεμή διαδικασία πτώχευσης, ή δικαστικής απόφασης ή άλλων νομικών ενεργειών, γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να

εμποδίσουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας;               Ναι:                Όχι:

  

23. Πρόσφατες Συμβάσεις με τον Ο.Η.Ε. ή/και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς Βοήθειας:

  Ενότητα 6: Περιβάλλον  

Ενότητα 5: Οικουμενικό Σύμφωνο Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών

 Οργανισμός: Αξία:  Έτος:  Αγαθά/Υπηρεσίες που παρέχονται:  Χώρα Προορισμού: 
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Ενότητα 7: Νάρκες κατά Προσωπικού 

27. Με την υπογραφή της παρούσας Φόρμας Εγγραφής Προμηθευτή, ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οι
μητρικές οντότητες (εάν υφίστανται), ούτε κάποια από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες οντότητες (εάν υφίστανται), εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα
στην πώληση ή την κατασκευή ναρκών κατά προσωπικού, ή επί μέρους στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή
ναρκών κατά προσωπικού. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε επιλέγοντας Ναι ή Όχι παρακάτω.

 Ναι  Όχι    Η οποιαδήποτε παραβίαση της ρήτρας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή όλων των συμβάσεων μεταξύ 
 της Εταιρείας σας και του ΕΣΠ, και την διαγραφή της εταιρείας σας από την βάση δεδομένων  
 των εγκεκριμένων προμηθευτών. 

Ενότητα 8: Παιδική Εργασία: 

28. Με την υπογραφή της παρούσας Φόρμας Εγγραφής Προμηθευτή, ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται ότι δεν εμπλέκεται σε
οποιαδήποτε πρακτική που δεν είναι συμβατή με τα δικαιώματα που ορίζονται στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το οποίο θέτει την 
απαίτηση της προστασίας του παιδιού από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ενδέχεται να είναι επικίνδυνη, ή να εμποδίζει την εκπαίδευση του 
παιδιού, ή να είναι επιβλαβής για την υγεία του παιδιού, ή την σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική του ανάπτυξη. Συμφωνείτε με τα 
παραπάνω; 

 Ναι  Όχι  Η οποιαδήποτε παραβίαση της ρήτρας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή όλων των συμβάσεων μεταξύ 
 της Εταιρείας σας και του ΕΣΠ, και την διαγραφή της εταιρείας σας από την βάση δεδομένων  
 των εγκεκριμένων προμηθευτών. 

29. Με την υπογραφή της παρούσας Φόρμας Εγγραφής Προμηθευτή, οι υποψήφιοι προμηθευτές δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και
προτίθενται να συμμορφωθούν με την πολιτική του ΕΣΠ για την διαφύλαξη καλών και ηθικών πρακτικών και την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφέροντος κατά την εκτέλεση των προμηθειών σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας https://www.gcr.gr/el/promitheies-diagonismoi/item/631-
deontologia. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 

 Ναι  Όχι  Η οποιαδήποτε παραβίαση της ρήτρας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε διακοπή όλων των συμβάσεων μεταξύ 
 της Εταιρείας σας και του ΕΣΠ, και την διαγραφή της εταιρείας σας από την βάση δεδομένων  
 των εγκεκριμένων προμηθευτών. 

30. Παρακαλούμε σημειώστε τυχόν αντιδικίες μεταξύ της εταιρείας σας και οργανισμών του Ο.Η.Ε., οι οποίες έχουν προκύψει τα τελευταία 3 έτη:

31. Καταγράψτε όλους τους Εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς Εμπορίου ή Επαγγελματικούς Οργανισμούς, στους οποίους ή εταιρεία σας είναι μέλος.

32. Είναι η εταιρεία σας ήδη εγγεγραμμένη στην κεντρική δικτυακή πύλη των προμηθευτών των Ηνωμένων Εθνών
(United Nations Global Marketplace - UNGM)? Εάν ναι, παρακαλούμε να σημειώσετε τον αριθμό καταχώρησης.

33. Πιστοποίηση/Δήλωση:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω με το παρόν ότι αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, όπως 
προσδιορίζονται στο https://www.gcr.gr/el/promitheies-diagonismoi/item/630-genikoi-oroi, αντίγραφο των οποίων μου έχει παραδοθεί, και 
εγγυώμαι ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα φόρμα είναι ορθά, και ότι σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, οι 
αλλαγές θα δηλωθούν το συντομότερο δυνατόν:

34. Ιδία Δήλωση: Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι:

1. Η εταιρεία μας δεν εμπλέκεται και ούτε έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε οποιεσδήποτε δόλιες ή διεφθαρμένες δραστηριότητες, και
δεν υπόκειται κατά την παρούσα περίοδο σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική με τέτοιες δραστηριότητες, γεγονός το οποίο θα είχε σαν
αποτέλεσμα να κριθεί η εταιρεία μας ακατάλληλη για επιχειρηματική συνεργασία με το ΕΣΠ.

2. Η εταιρεία μας δεν συμπεριλαμβάνεται, ούτε σχετίζεται με κάποια εταιρεία, πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα που
συμπεριλαμβάνεται στον ενοποιημένο κατάλογο που δημιουργήθηκε και τηρείται από την επιτροπή η οποία ιδρύθηκε με βάση το
Ψήφισμα 1267 του Ο.Η.Ε. (www.un.org/sc/committees/1267/consolist.html).

3. Η εταιρεία μας δεν συμπεριλαμβάνεται, ούτε σχετίζεται με κάποια εταιρεία ή πρόσωπο που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της
Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος του Ο.Η.Ε. «Πετρέλαιο έναντι Τροφίμων» (www.iic-offp.org).

4. Η εταιρεία μας κατά την παρούσα περίοδο δεν έχει διαγραφεί, ακυρωθεί ή ανασταλεί  από οποιαδήποτε άλλη Κεντρική Υπηρεσία
του Ο.Η.Ε., ή από Τοπικά Γραφεία, ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό του Ο.Η.Ε.)
(Συμπεριλαμβανομένης και της Παγκόσμιας Τράπεζας)

Ονοματεπώνυμο: Θέση Εργασίας: 

  Υπογραφή:   Ημερομηνία: 

Ενότητα 9: Μη παροχή ωφελημάτων προς υπαλλήλους 

Ενότητα 10: Λοιπά 

http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/conduct
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/terms
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.html
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

Η φόρμα θα πρέπει να εκτυπωθεί ηλεκτρονικά με κεφαλαία γράμματα και να συμπληρωθεί με σαφήνεια και ακρίβεια, και θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 

όλες οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί. Οι παρακάτω αριθμοί των επεξηγήσεων αντιστοιχούν στους αριθμούς των πεδίων της φόρμας εγγραφής: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

Η φόρμα θα πρέπει να εκτυπωθεί ηλεκτρονικά με κεφαλαία γράμματα και να συμπληρωθεί με σαφήνεια και ακρίβεια, και θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 
όλες οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί. Οι παρακάτω αριθμοί των επεξηγήσεων αντιστοιχούν στους αριθμούς των πεδίων της φόρμας εγγραφής: 

Ενότητα 1: 

 Πλήρης επωνυμία εταιρείας.

 Πλήρης διεύθυνση.

 Τηλεφωνικός αριθμός, συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλων κωδικών περιοχής και χώρας.

 Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας (Fax), συμπεριλαμβανομένων και των  κωδικών περιοχής και χώρας.

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 Διεύθυνση στο διαδίκτυο (www address).

 Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του ατόμου (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου του) ή την επωνυμία του τμήματος στο οποίο θα
απευθύνεται η επικοινωνία.

 Συμπληρώστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπεύθυνου Επικοινωνίας.

 Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα από τα κουτάκια. Εάν ισχύει κάτι διαφορετικό, παρακαλούμε να σημειωθεί.

 Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα από τα κουτάκια. Εάν ισχύει κάτι διαφορετικό, παρακαλούμε να σημειωθεί. Εάν η εταιρεία παράγει ορισμένα
προϊόντα και εμπορεύεται/αντιπροσωπεύει κάποια άλλα τα οποία δεν παράγει, και τα δύο κουτάκια θα πρέπει να συμπληρωθούν.

 Σημειώστε το έτος ίδρυσης της εταιρείας με την επωνυμία που αναγράφεται στον σχετικό πεδίο.

 Σημειώστε τον συνολικό αριθμό του προσωπικού πλήρους απασχόλησης της εταιρείας.

 Συμπληρώστε το Α.Φ.Μ. της εταιρείας.

 Παρακαλούμε συμπληρώστε τα κουτάκια που αντιστοιχούν στις γλώσσες στις οποίες η εταιρεία μπορεί να παρέχει την τεχνική τεκμηρίωση.
Παρακαλούμε σημειώστε άλλες γλώσσες.

Ενότητα 2: 

 Πλήρης επωνυμία τράπεζας.

 Επωνυμία δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού (προσοχή: θα πρέπει να είναι η επωνυμία της εταιρείας).

 Κωδικός SWIFT για τον λογαριασμό.

 Κωδικός IBAN (International Bank Account Number) :

Ενότητα 3: 

 Καταγράψτε όλα τα Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. κατηγορίας ISO 9000) τα οποία διαθέτει η εταιρεία σας, και επισυνάψτε τα πιο
πρόσφατα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών.

 Αναφέρετε εάν τα προϊόντα της εταιρείας είναι συμβατά με εθνικά/διεθνή πρότυπα. Εάν ναι, παρακαλούμε να επισυνάψετε αντίγραφα των
σχετικών πιστοποιητικών.

 Παρακαλούμε καταγράψτε μέχρι 10 το πολύ από τα βασικά προσφερόμενα αγαθά/υπηρεσίες. Για κάθε αγαθό/υπηρεσία, αναφέρετε το
Εθνικό/Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας με το οποίο είναι συμβατό.

Ενότητα 4: 

 Παρακαλούμε να δοθεί αντίγραφο της πιο πρόσφατης ετήσιας ή ελεγμένης οικονομικής έκθεσης της εταιρείας Παρακαλούμε επιλέξτε «ναι» ή
«όχι» σημαδεύοντας τα αντίστοιχα κουτάκια, για να δηλώσετε εάν η εταιρεία σας βρίσκεται σε εκκρεμή διαδικασία πτώχευσης, ή δικαστικής
απόφασης ή άλλων νομικών ενεργειών, γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας
της εταιρείας.

 Συμπληρώστε τα ονόματα των οργανισμών του Ο.Η.Ε. με τους οποίους η εταιρεία σας είχε πρόσφατα δοσοληψίες. Συμπληρώστε την αξία και
το έτος σύναψης της κάθε σύμβασης, τα παρεχόμενα αγαθά/υπηρεσίες και την χώρα προορισμού για την κάθε σύμβαση.  Εάν έχετε συνάψει
περισσότερες από 5 τέτοιες συμβάσεις, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία των επιπλέον συμβάσεων σε ξεχωριστό επισυναπτόμενο
φύλλο χαρτιού. Τεκμηριωμένα στοιχεία για τις συμβάσεις αυτές μπορεί να ζητηθούν, π.χ. αντίγραφα Εντολών Προμηθειών. Οι οργανισμοί των
Ηνωμένων Εθνών είναι: UN; UNCTAD; UNEP; UNCHS(Habitat); UNICEF; UNDP; WFP; UNHCR; UNRWA; UNFPA; UNOPS; UNU; ILO;
FAO; UNESCO; ICAO; WHO; WB; IMF; UPU; ITU; WMO; IMO; WTO; WIPO; IAPSO; IFAD; UNIDO; IAEA; ITC; ECA; ECE; ECLAC; ESCAP;
ESCWA.

Ενότητα 5: 

 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε εάν η εταιρεία σας είναι ενήμερη για το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. – δέκα καθολικά αποδεκτές αρχές που
αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Συνθήκες Εργασίας, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς – σημειώνοντας μία από

Παρακαλώ ταχυδρομήστε την συμπληρωμένη 

φόρμα στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Σολωμού 25, Εξάρχεια, Αττική 

Τ.Κ. 10682, Ελλάδα 
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τις επιλογές Ναι ή Όχι. Επίσης παρακαλούμε να δηλώσετε εάν έχετε δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο των εταιρειών που συμμορφώνονται με 
αυτές τις αρχές, ή εάν σκοπεύετε να το κάνετε.  

 Στη Συνάντηση Κορυφής για τη Γη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και
την ανανέωση των περιορισμένων φυσικών πόρων της γης. Η Ατζέντα 21 υιοθετήθηκε από 178 κυβερνήσεις και δίνει έμφαση στην άσκηση 
ηγετικού ρόλου από τον Ο.Η.Ε. με στόχο μεταξύ άλλων την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας στα πλαίσια της πολιτικής 
προμηθειών για αγαθά και υπηρεσίες. Παρακαλούμε αναφέρετε εάν η εταιρεία σας διαθέτει έγγραφη δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, και 
εάν ναι, επισυνάψτε το σχετικό αντίγραφο. 

 Παρακαλούμε να αναφέρετε εάν διαθέτει ο οργανισμός σας οποιαδήποτε πιστοποίηση σχετική με το περιβάλλον, όπως ISO 14001. Εάν ναι,
παρακαλούμε να επισυνάψετε αντίγραφα των πιστοποιήσεων αυτών. 

Ενότητα 7: 

 Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες απαιτεί από όλους τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται να συμμορφώνονται με την
μη εμπλοκή σε εμπορία ή κατασκευή ναρκών κατά προσωπικού, ή στοιχείων/εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τέτοιων
ναρκών. Παρακαλούμε επιλέξτε Ναι εάν συμφωνείτε με τα παραπάνω, σε διαφορετική περίπτωση επιλέξτε Όχι.

Ενότητα 8: 

 Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες απαιτεί από όλους τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται να συμμορφώνονται με την
μη χρήση πρακτικών οι οποίες δεν είναι συμβατές με τα δικαιώματα που ορίζονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας (ILO), στη Σύμβαση για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, ή στη Σύμβαση για την Απαγόρευση των
Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με σκοπό την Εξάλειψή τους. Παρακαλούμε επιλέξτε Ναι εάν συμφωνείτε
με τα παραπάνω, σε διαφορετική περίπτωση επιλέξτε Όχι.

Ενότητα 9: 

 Παροχές σε υπαλλήλους: Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχει υιοθετήσει πολιτική «μηδενικής ανοχής» ή οποία απαγορεύει 
αυστηρά την αποδοχή οποιουδήποτε είδους δώρου ή/και φιλοξενίας από τα μέλη του προσωπικού του ΕΣΠ τα οποία συμμετέχουν στην 
διαδικασία προμηθειών. Παρακαλώ ενημερωθείτε για τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΣΠ στο
https://www.gcr.gr/el/promitheies-diagonismoi/item/631-deontologia. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την αποδοχή σας στα παραπάνω 
απαντώντας Ναι ήσε διαφορετική περίπτωση απαντήστε Όχι. 

Ενότητα 10: 

 Παρακαλούμε σημειώστε όλες τις αντιδικίες μεταξύ της εταιρείας σας και οργανισμών του Ο.Η.Ε., οι οποίες έχουν προκύψει τα τελευταία 3
έτη. Εάν ο χώρος για την συμπλήρωση δεν είναι επαρκής, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε επιπλέον φύλλο χαρτιού.

 Καταχωρείστε τα στοιχεία όλων των Εθνικών ή Διεθνών Οργανισμών Εμπορίου ή Επαγγελματικών Οργανισμών, στους οποίους η εταιρεία
σας είναι μέλος.

 Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αποδέχεται για εισαγωγή στη βάση δεδομένων της εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην
κεντρική δικτυακή πύλη των προμηθευτών των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Marketplace-UNGM), με την προϋπόθεση ότι οι
εταιρείες αυτές θα υποβάλλουν σε έντυπη μορφή μια πλήρη τεκμηρίωση που θα περιλαμβάνει τη φόρμα εγγραφής μαζί με όλα τα
επισυναπτόμενα έγγραφα. Ο αριθμός καταχώρησης που έχει δοθεί από το UNGM θα πρέπει να σημειωθεί.

http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/conduct
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