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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –

Κομοτηνή 28-07-2022

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.)

A.Π. 1054

ταχ. δ/νση: Ν. Πλαστήρα – Κ.Αντωνιάδη
Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή
πληροφορίες: Ιωάννης Κιοσσές
τηλέφωνο: 2531034071-2/ 83672
Τηλεομοιοτυπία: 2531034073
e-mail: anro@anro.gr

ΠΡΟΣ
1. A. ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
3ο χιλιόμετρο Ξάνθης – Καβάλας
Τηλ. 2541073232, 2541078949
Εmail: athagopoulos@thagopoulos.gr
2. AΦΟΙ ΗΛ. ΚΥΡΙΤΣΗ Ο.Ε.
1ο χιλιόμετρο Νέο Λαμίας – Αθηνών, Λαμία
Τηλ. 2231037230, 2231037231
Email: kyritsis2@otenet.gr
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ Α.Ε.
Λεωφ. Σούδας 400, Νερόκουρος 731 34 Ελλάδα
Τηλ. 28210 98100
Email:hhyundai@otenet.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.,
έχοντας υπόψη:
α) το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Περιφερειακών
Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, από το οποίο χρηματοδοτείται η εν λόγω προμήθεια
αυτοκινήτου και πιο συγκεκριμένα κατά ποσοστό 79,89% από το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη
για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και κατά ποσοστό 20,11% από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 (Προτεραιότητα 4
«Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» - Υπομέτρο 4.4 «Δαπάνες λειτουργίας
και συντονισμού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας (ΕΤΘΑ).
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β) το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4782/2021, και
γ) την υπ’ αριθ. 468/11-05-2022 (θέμα 1ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.,
ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER
Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή
προσφορών από τους ως άνω οικονομικούς φορείς, με σκοπό την απ’ ευθείας ανάθεση της
προμήθειας ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου 5 θέσεων έως 1.600 κυβικών (CPV: 34100000-8:
AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ), με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη προσφορά, το οποίο αυτοκίνητο πρέπει
να είναι καινούριο και να πληροί κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
Κινητήρας


Τύπος κινητήρα: Diesel - 4 κίνητος



Τύπος αμαξώματος: Crossover/SUV



Πόρτες: 5 (αυτοκίνητο 5 θέσεων)



Καύσιμο: Diesel



Κυβισμός: έως 1.600cc



Κιβώτιο: Αυτόματο ή Χειροκίνητο

Εξοπλισμός


Κλιματισμός



Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω



Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες



Υδραυλικό Τιμόνι



Ζάντες αλουμινίου



Σύστημα πολυμέσων με οθόνη



Υπολογιστής ταξιδίου



Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού /πλευρικοί



πλευρικοί αερόσακοι για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα • • •
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας



ABS με EBV και AFU φρεναρίσματος



Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας



Φώτα ημέρας LED



Προβολείς ομίχλης



αισθητήρες παρκαρίσματος



Cruise Control & Speed Limiter με χειριστήρια στο τιμόνι
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Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου είναι δύο (2) μήνες από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της ως άνω δαπάνης ανέρχεται
στο ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος στο ποσόν αυτό
Φ.Π.Α., καθώς και πλέον των αναλογούντων Φόρων και Τελών. Η εν λόγω προμήθεια
χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης
και Ξάνθης και συγκεκριμένα κατά ποσοστό 79,89% από το Υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις
λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους και κατά ποσοστό
20,11% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020
(Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» - Υπομέτρο 4.4
«Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και εθνικούς πόρους.
Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα, αλλιώς θα κρίνεται απαράδεκτη.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για τριάντα (30) ημέρες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της
προσφοράς είναι υποχρεωτική.
Οι ως άνω φορείς μπορούν να καταθέσουν την Οικονομική τους Προσφορά, σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι, σε σφραγισμένους φακέλους, μέχρι και την 19η Αυγούστου 2022, ημέρα
Παρασκευή έως και τις 15.00 μ.μ. στην έδρα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. (Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη,
Κομοτηνή Τ.Κ. 69 100). Οι φάκελοι θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως (εκτός του
φακέλου οικονομικής προσφοράς και των συνημμένων δικαιολογητικών) από επιστολή του
Προσφέροντα προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί.
Οι Προσφορές μπορούν να κατατίθενται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό
ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι η
αποστολή έγινε πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:


Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου ή φυσικού προσώπου



Φορολογική ενημερότητα



Ασφαλιστική ενημερότητα
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Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ή έναρξη επιτηδεύματος από την
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση φυσικού προσώπου.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ή να επιλέξει άλλο τρόπο διενέργειας της επιλογής του Αναδόχου, εφόσον
το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.
στον Γενικό Διευθυντή, κο Ευστάθιο Κεφαλίδη (τηλ. 25310 34071 & 34072, e-mail:
anro@anro.gr).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:
ΦΑΞ:
Ε-MAIL:
Αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. …………/……….2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και του σχετικού Παραρτήματος αυτής,
ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Περιγραφή
(τύπος
αυτοκινήτου)

Τεχνικές Προδιαγραφές
(Εφόσον υπάρχουν
πρόσθετες τεχνικές
προδιαγραφές πλέον των
απαιτήσεων,
συμπληρώνονται
εμφανώς)

Τιμή
μονάδας
(€)

Τεμάχια

Σύνολο
χωρίς
ΦΠΑ (€)








ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ

Η ανωτέρω προσφορά ισχύει και με δεσμεύει για τριάντα (30) ημέρες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, ως η ημερομηνία αυτή αναγράφεται στη
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
(Πόλη) …./…./2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ
(Υπογραφή - Σφραγίδα)
(Ονοματεπώνυμο / Νόμιμος εκπρόσωπος)

22PROC011030302 2022-07-29

