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Έχοντας υπόψη:


Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της
ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ



τις ανάγκες της εταιρείας για την υλοποίηση του CLLD/LEADER

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ αποτελεί Ομάδα
Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, το
οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου προγράμματος και για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών προγραμματίζεται η ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
εγγράφων και δεμάτων.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο φυσικό η νομικό πρόσωπο , συνεταιρισμούς η ενώσεις προμηθευτών
που δραστηριοποιούνται στην ταχυμεταφορά εγγράφων και δεμάτων, να υποβάλλουν
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και
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δεμάτων , βάρους μέχρι 2Kg και με παράδοση εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από το
χώρο της εταιρείας και την παράδοση τους στο χώρο του παραλήπτη.
Η προσφορά αφορά τις κάτωθι παρεχόμενες υπηρεσίες:
1. Αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων εντός της Ελληνικής
Επικρατείας και ειδικότερα :
 Αλληλογραφία βάρους έως 2 κιλά.
 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον κιλό
 Επιβάρυνση για αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές ( καθορίστε μας
ποιες περιοχές θεωρούνται δυσπρόσιτες εντός του Νομού
Ηλείας )
 Επιβάρυνση για Ειδική Διαχείριση (απόδειξη παραλαβής και
επιστροφή δελτίου αποστολής)
 Επιβάρυνση για επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα ( πρωινή
παράδοση).
2.

Χρέωση για την παραλαβή φακέλων και δεμάτων των οποίων η
ΑΝ.ΟΛ Α.Ε είναι παραλήπτης και τα οποία αποστέλλονται με χρέωση
παραλήπτη.

3.

Αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων στο εξωτερικό.

Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ .
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών,
που στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας περιλαμβάνεται η
παραπάνω υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/τ.Α’/8-8-2016) .
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σε φάκελο, η οποία
θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:


Επωνυμία



Νόμιμος εκπρόσωπος



Υπεύθυνος επικοινωνίας
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Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail)



Συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα



Επιστολή στην οποία θα αναφέρονται όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, με
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Τετάρτη 12
Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, Κρέστενα Ηλείας (Περιφερειακή Οδός), Τ.Κ. 27055,
τηλ. 2625024990 fax. 2625024991, e-mail: anol@otenet.gr
Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, η προσφορά
πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την 12/05/19 και ώρα
14:00. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται ως μη αποδεκτή. Δεν
λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες
10:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2625024990. Αρμόδια πρόσωπα
για επικοινωνία: Φάμελος Βασίλειος.
Το αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται σε
έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ και σε ηλεκτρονική μορφή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.anol.gr
Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος ΔΣ και ΕΔΠ CLLD/LEADER
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’
ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ……………………………………………………………………………………………

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ……………………………………………………………………………………………
Α.Φ.Μ- Δ.Ο.Υ.

: …………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.: ……………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ: ……………………………………………………………………………………………

Η παρούσα προσφορά αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
εγγράφων και δεμάτων της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α ,

ΧΡΕΩΣΗ ( ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΙΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αποστολές εγγράφων και δεμάτων έως 2 κιλά
Επιπλέον επιβάρυνση για κάθε επιπλέον κιλό
Επιβάρυνση για αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές ( καθορίστε
μας ποιες περιοχές θεωρούνται δυσπρόσιτες εντός του Νομού
Ηλείας )
Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική διαχείριση ( απόδειξη παραλαβής
και επιστροφή δελτίου αποστολής).

Επιπλέον επιβάρυνση για επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα
Χρέωση για την παραλαβή φακέλων και δεμάτων των οποίων η
ΑΝ.ΟΛ Α.Ε είναι παραλήπτης και τα οποία αποστέλλονται με
χρέωση παραλήπτη.
ΤΙΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αποστολή φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων στο εξωτερικό
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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