Κομοτηνή 23/11/2016
Αριθ. Πρωτ- 4669-

ΑΔΑ: ΩΩΘΡ46Ψ8ΩΧ-ΙΗ4

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την
«προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου» για τις υπηρεσιακές ανάγκες της
Εταιρείας

Αξιοποίησης

και

Διαχείρισης

Περιουσίας

του

Δημοκριτείου

του

Δημοκριτείου

Πανεπιστημίου Θράκης

Η

Εταιρεία

Αξιοποίησης

και

Διαχείρισης

Περιουσίας

Πανεπιστημίου Θράκης
Έχοντας Υπόψη
1. Το Π.Δ. 108/1989 ίδρυσης και λειτουργίας της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ως καταστατικό της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.
2. Το Ν.4412/2016
3. Το αριθ. 193/128/7.9.2015 πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της
Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.
4. Απόφαση

του

Δ.Σ.

της

Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.

στην

αριθ.

204/139/9.11.2016

συνεδρίασή του για έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
5. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εκφράζει τα ανωτέρω
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια
ενός επιβατικού αυτοκινήτου, παραδοτέου με πινακίδες κυκλοφορίας, για τις
υπηρεσιακές ανάγκες της

Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας

καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
σύμφωνα με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

Πληροφορίες: Κτίριο Διοίκησης Δ.Π.Θ.-Πανεπιστημιούπολη 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλ. 25310 34122/39029
FAX: 25310 34919
Email: eadp@otenet.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ I: Τεχνικές προδιαγραφές
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κυβισμός 2.0 TDI
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL
6 ΤΑΧΥΤΟ DSG
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 66LT
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ζάντες Αλουμινίου SEPANG 6.5X16 με ελαστικά 215/60 R16
Εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους
Φώτα ημέρας
Πίσω φωτιστικά σώματα LED (και φωτισμός πινακίδας LED)
Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών
Επιχρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ErgoComfort καθίσματα εμπρός (οδηγού με 6 ηλεκτρικές ρυθμίσεις,
ρυθμίσεις συνοδηγού ρυθμιζόμενο κάθισμα καθ΄ύψος)
Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό δέρμα /alcantara
Εσωτερικές επενδύσεις στο ταμπλό και το πάνελ των θυρών
Πολυλειτουργικό

δερμάτινο

τιμόνι

ρυθμιζόμενο

σε

ύψος

και

απόσταση
Επιμηκυμένο

κεντρικό

ταμπλό

με

υποβραχιόνιο

ντουλαπάκι,

αεραγωγούς πίσω, 2 ποτηροθήκες
Διαιρούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων 60-40
Πατάκι εμπρός πίσω
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού
Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι
Αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας
ESP (ηλεκτρικό σύστημα ευστάθειας με λειτουργία σταθεροποίησης
ρυμουλκούμενου
ABS με Brake Assist (σύστημα ενίσχυσης της πέδησης)
ASR (σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)
MSR σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιβράδυνση με απότομο
κατέβασμα ταχύτητας
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EDL ηλεκτρικό κλείδωμα διαφορικού
Front assist με City Emergency Braking
Adaptive Cruise με Front Assist και City Braking
Multi Brake σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων
Pre Crash προληπτική προστασία επιβατών
XDS+Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό εμπρός και πίσω
Προσκέφαλα εμπρός με ρύθμιση ύψους/μήκους
Fatigua detection (σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού)
Προειδοποιητικό τρίγωνο και κουτί πρώτων βοηθειών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Proactive

stop

and

start

(Αυτόματη

λειτουργία

απενεργοποίησης/κινητήρα)
Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση
Λειτουργία costing (ρολάρισμα – αυτόματη αποσύμπληξη κιβωτίου
dsg για μείωση κατανάλωσης)
Ηλεκτρονική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση τιμονιού
Press and drive (Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί)
Climatronic τριών ζωνών (Αυτόματος κλιματισμός με ξεχωριστή
ρύθμιση οδηγού-συνοδηγού-πίσω θέσεων) με ειδικό αντιαλλεργικό
φίλτρο
Ηχοσύστημα Composition media με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5,
αισθητήρα εγγύτητας, CD και MP3 player 4x20 W 8 ηχεία θύρας,
AUX-IN, USB, SD-CARD, Δυνατότητας απεικόνισης φωτογραφιών
Σύνδεση Blue tooth με λειτουργία AUDIO STREAMIN
APP – Connect – Προβολή και χειρισμός εφαρμογών Smart Phones
από το ηχοσύστημα. Συμβατό με smart phones για microlink google
android auto και apple car play. Περιλαμβάνει θύρα usb για φόρτιση
συσκευών.
Υπολογιστής ταξιδίου με έγχρωμη οθόνη

3,5 Tft περιλαμβάνει

ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα
Crsise control με speed limiter (ηλεκτρονικός σταθεροποιητής και
περιοριστής ταχύτητας)
Park assist 3.0 με park pilot (Σύστημα αυτόνομου παρκαρίσματος σε
παράλληλη ή κάθετη θέση και εξόδου από χώρο στάθμευσης)
Αισθητήρας βροχής
Αισθητήρας φωτεινότητας
Αντιθαμβωτικός

εσωτερικός

καθρέφτης

αντιθαμβωτικός για τον οδηγό
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

και

εξωτερικός
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Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
Καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία auto hold
Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών
Τόπος παράδοσης
Ο τόπος παράδοσης του αυτοκινήτου είναι το κτίριο Διοίκησης-Πρυτανεία
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000€ με το
Φ.Π.Α.,

τα

έξοδα

των

πινακίδων

κυκλοφορίας

και

των

εξόδων

τελών

ταξιμόμησης.
Οικονομική προσφορά
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά η οποία
πρέπει να καθορίζει το ποσό αξίας του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α., των εξόδων των πινακίδων κυκλοφορίας και των εξόδων
τελών ταξινόμησης.
Τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν κλειστό φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται τα εξής:


Τα πλήρη στοιχεία στην οποία απευθύνεται η προσφορά, ήτοι:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη, 69 100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ


Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου»



Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 6 Δεκεμβρίου 2016



Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

2. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:
 Οικονομική προσφορά (όπως περιγράφεται παραπάνω)
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι η προσφέρουσα:
-Αποδέχεται και αναλαμβάνει να προμηθεύσει την Εταιρεία Αξιοποίησης
και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ένα
επιβατικό αυτοκίνητο παραδοτέο με πινακίδες κυκλοφορίας,
αναλαμβάνοντας και τα έξοδα τελών ταξινόμησης και τελών
κυκλοφορίας, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στην περιγραφή των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας
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-Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης
-Αποδέχεται όλους τους όρους της τεχνικής περιγραφής-τεχνικών
προδιαγραφών
-Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του N.4412/2016 και ότι
δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές
-Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του
Π.Δ.118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
- Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ. 99 του Ν.3588/2007
(Α΄ 153)
- Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση κατά
την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους
-Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν εισφορές ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
- Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις.
3. Τεχνική προσφορά με τη συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα ΙΙ της
παρούσας πρόσκλησης (Όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών
θεωρούνται απαράβατοι κι ουσιώδεις όροι και οποιαδήποτε απόκλιση από
αυτά συνεπάγεται στην απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης).
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σφραγισμένες στα γραφεία της Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ.
(Πανεπιστημιούπολη Δ.Π.Θ.-Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ) μέχρι την
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:45.
Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν την προσφορά
τους σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους: α) προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους
στην ανωτέρω διεύθυνση ή β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα
απευθύνεται στην Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. στη ανωτέρω διεύθυνση.
Οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να
περιέλθουν στην Ε.Α.Δ.Π. και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι την Τρίτη 6
Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:45.
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Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου
2016 και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της Ε.Α.Δ.Π. από την αρμόδια επιτροπή.
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο με τη χαμηλότερη οικονομική
προσφορά που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους.
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης της προμήθειας ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει άμεσα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η

παρούσα

πρόσκληση

βρίσκεται

δημοσιευμένη

στην

ιστοσελίδα

Ε.Α.Δ.Π./Δ.Π.Θ. (eadp.duth.gr) και είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Καθηγητής Στέφανος Κλ. Παύλου

της
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 2.0 TDI
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL
6 ΤΑΧΥΤΟ DSG
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 66LT
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ζάντες Αλουμινίου SEPANG 6.5X16
με ελαστικά 215/60 R16
Εφεδρικός τροχός κανονικού
μεγέθους
Φώτα ημέρας
Πίσω φωτιστικά σώματα LED (και
φωτισμός πινακίδας LED)
Προβολείς ομίχλης εμπρός με
στατικό φωτισμό στροφών
Επιχρωμιωμένο πλαίσιο
παραθύρων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ErgoComfort καθίσματα εμπρός
(οδηγού με 6 ηλεκτρικές ρυθμίσεις,
ρυθμίσεις συνοδηγού ρυθμιζόμενο
κάθισμα καθ΄ύψος)
Επενδύσεις καθισμάτων σε
συνδυασμό δέρμα /alcantara
Εσωτερικές επενδύσεις στο ταμπλό
και το πάνελ των θυρών
Πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι
ρυθμιζόμενο σε ύψος και
απόσταση
Επιμηκυμένο κεντρικό ταμπλό με
υποβραχιόνιο ντουλαπάκι,
αεραγωγούς πίσω, 2 ποτηροθήκες
Διαιρούμενη πλάτη πίσω
καθισμάτων 60-40
Πατάκι εμπρός πίσω

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού συνοδηγού
Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι
Αερόσακοι οροφής τύπου
κουρτίνας
ESP (ηλεκτρικό σύστημα ευστάθειας
με λειτουργία σταθεροποίησης
ρυμουλκούμενου)
ABS με Brake Assist (σύστημα
ενίσχυσης της πέδησης)
ASR (σύστημα αντιολίσθησης κατά
την επιτάχυνση)
MSR σύστημα αντιολίσθησης κατά
την επιβράδυνση με απότομο
κατέβασμα ταχύτητας
EDL ηλεκτρικό κλείδωμα
διαφορικού
Front assist με City Emergency
Braking
Adaptive Cruise με Front Assist και
City Braking
Multi Brake σύστημα αποφυγής
πολλαπλών συγκρούσεων
Pre Crash προληπτική προστασία
επιβατών
XDS+Ηλεκτρονικό μπλοκέ
διαφορικό εμπρός και πίσω
Προσκέφαλα εμπρός με ρύθμιση
ύψους/μήκους
Fatigua detection (σύστημα
αναγνώρισης κόπωσης οδηγού)
Προειδοποιητικό τρίγωνο και κουτί
πρώτων βοηθειών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Proactive stop and start (Αυτόματη
λειτουργία
απενεργοποίησης/κινητήρα
Σύστημα ανάκτησης ενέργειας
κατά την επιβράδυνση
Λειτουργία costing (ρολάρισμα –

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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αυτόματη αποσύμπληξη κιβωτίου
dsg για μείωση κατανάλωσης)
Ηλεκτρονική μεταβαλλόμενη
υποβοήθηση τιμονιού
Press and drive (Σύστημα εκκίνησης
χωρίς κλειδί)
Climatronic τριών ζωνών
(Αυτόματος κλιματισμός με
ξεχωριστή ρύθμιση οδηγούσυνοδηγού-πίσω θέσεων) με ειδικό
αντιαλλεργικό φίλτρο
Ηχοσύστημα Composition media με
έγχρωμη οθόνη αφής 6,5,
αισθητήρα εγγύτητας, CD και MP3
player 4x20 W 8 ηχεία θύρας, AUXIN, USB, SD-CARD, Δυνατότητας
απεικόνισης φωτογραφιών
Σύνδεση Blue tooth με λειτουργία
AUDIO STREAMIN
APP – Connect – Προβολή και
χειρισμός εφαρμογών Smart Phones
από το ηχοσύστημα. Συμβατό με
smart phones για microlink google
android auto και apple car play.
Περιλαμβάνει θύρα usb για
φόρτιση συσκευών.
Υπολογιστής ταξιδίου με έγχρωμη
οθόνη 3,5 Tft περιλαμβάνει
ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα
Crsise control με speed limiter
(ηλεκτρονικός σταθεροποιητής και
περιοριστής ταχύτητας)
Park assist 3.0 με park pilot
(Σύστημα αυτόνομου
παρκαρίσματος σε παράλληλη ή
κάθετη θέση και εξόδου από χώρο
στάθμευσης)
Αισθητήρας βροχής
Αισθητήρας φωτεινότητας
Αντιθαμβωτικός εσωτερικός
καθρέφτης και εξωτερικός
αντιθαμβωτικός για τον οδηγό

10
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με
τηλεχειρισμό
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
Καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι
και θερμαινόμενοι
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με
λειτουργία auto hold
Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών

