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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:  "Ππομήθεια ζυλήνυν και εξαπηημάηυν, πος 

θα σπειαζηούν για ηην ανηιμεηώπιζη βλαβών ζηα απδεςηικά δίκηςα ηος ΟΑΚ Α.Δ., υρ και 

ανηικαηάζηαζη ημημάηυν αςηών  για ηο έηορ 2015" 

Άπθπο 1: Ανηικείμενο ηηρ πποκήπςξηρ. 

Ο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.), πνπ εδξεχεη επί ηεο νδνχ Γνιγνζά 2 Όαζε 
Βαξππέηξνπ Υαλίσλ, έρνληαο ππφςε ην λφκν 2286/1995, ην Π.Γ. 60/2007, ην λφκν 2362/1995, σο 
ηζρχνπλ κεηά ην Ν.4281/2014, πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ηαθηηθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε αληηθείκελν ηελ "Ππομήθεια ςλικών για 

ηην ζύνδεζη ηος θπάγμαηορ Βαλζαμιώηη, με ηα ςπάπσονηα δίκηςα ηος απδεςηικού δικηύος 

ηος ΟΑΚ Α.Δ", πος ζηη ζςνέσεια θα καλείηαι «Έπγο». 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ πελήληα έμη ρηιηάδσλ  

εθαηφ ζαξάληα νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (120.000,00 €), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α.  

Οη πηζηψζεηο γηα ην έξγν απηφ ζα αληιεζνχλ απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο 
Κξήηεο Α.Δ.. 

Άπθπο 2: Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ  

  

1. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ, αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
κειέηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα, νη πξνδηαγξαθέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηνλ ηίηιν πιηθά.  

 
2. Οη αγσγνί πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπαηζπιέλην ΡΔ 3εο γεληάο (ζ 8.0, 

MRS 10, PE 100) θαηά EN12201-2 θαη DIN 8074 & DIN 8075, θαηάιιεινη γηα πφζηκν λεξφ, 
ζπλδεφκελνη κεηαμχ ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο απηνγελνχο κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο. Οη ζσιήλεο 
ζα είλαη ζε επζχγξακκα κήθε 12 κ., ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE θαη ζα πξνέξρνληαη απφ 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο πηζηνπνηεκέλν κε ηα δηεζλή ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη φηη 
ε παξαγσγηθή ηνπ δηαδηθαζία αθνινπζεί ην αλσηέξσ πξφηππν παξαγσγήο.   
Σα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηνπο αγσγνχο πνιπαηζπιελίνπ είλαη: 

• Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πξψηεο χιεο. 
• Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ. 
• Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ, ζχκθσλα κε ηελ  Αξηζκ. νηθ.  

14097/757/2012-ΦΔΚ 3346 Β/14-12-2012 Απφθαζε ηνπ Τθ. Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

• Σερληθφ θπιιάδην - Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
• Πηζηνπνηεηηθά εξγνζηαζηαθνχ ειέγρνπ.  
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Άπθπο 3:  Απμόδιερ απσέρ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού 

1) Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ Έξγνπ είλαη ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο  Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) 

2) Αξρή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζήο ηνπ είλαη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ ηνπ   ΟΑΚ Α.Δ.  

3) Αξκφδηα γηα ηπρφλ ελζηάζεηο είλαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ  ΟΑΚ Α.Δ.  

4) Αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ είλαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ  ΟΑΚ Α.Δ. 

Άπθπο 4: Πποθεζμίερ, ηόπορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

Ζκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ είλαη ε 15/4/20158 , εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 

10:00, ζηην ζςνέσεια ζα δηελεξγεζεί ν δηαγσληζκφο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΚ Α.Δ.   ζην 

γξαθείν Πξνκεζεηψλ, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα 11:00. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21/04/2014, εκέξα Σπίηη 

θαη ψξα 11:00, εάλ έρεη ηειεηψζεη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ), εηδάιισο νη ζπκκεηέρνληεο ζα εηδνπνηεζνχλ κε θαμ δχν εκέξεο πξηλ ηελ 
απνζθξάγηζε.  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο πξνο ζ’ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα έγγξαθα πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 ηεο νηθίαο πξνθήξπμεο. 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ή ζα απνζηαινχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. 
(Όαζε Βαξππέηξνπ Υαλίσλ, πξσηφθνιιν) κέρξη ηε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο 
θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Με ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ζα ιακβάλεη αληίζηνηρν απνδεηθηφ. 

Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηαηεζνχλ ή ππνβιεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Άπθπο 5: Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί, είηε 
κεκνλσκέλα είηε κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζε Έλσζε ή χκπξαμε ή Κνηλνπξαμία, κε 
αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηε παξαγσγή ή θαηαζθεπή ή θαη πξνκήζεηα/πψιεζε εηδψλ γηα 
ζπληήξεζε ή θαη επέθηαζε αξδεπηηθψλ ή πδξεπηηθψλ δηθηχσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 
Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ ΔΟΥ (Κξαηψλ κειψλ ηεο 
Δ.Δ θαη ρσξψλ ηεο ΔΕΔ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο ή χκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο, ζηε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην εηδηθφ ηκήκα ην Έξγνπ ην νπνίν ζα πινπνηεζεί απφ θάζε θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν πνπ κεηέρεη. 

Όια ηα πξφζσπα ηεο Έλσζεο ή χκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ 
απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ ΔΟΥ ή 
ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. 

Οη Δλψζεηο ή πκπξάμεηο ή Κνηλνπξαμίεο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ 
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ θαζνξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. 
Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ.          

(ΟΑΚ Α.Δ.) δηθαηνχηαη, εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, λα δεηήζεη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. 

 



-3- 

 

Άπθπο 6:  Πληποθοπίερ 

Σν παξφλ ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ 
Α.Δ.) 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην παξφληα δηαγσληζκφ, απφ 
ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. – (ΟΑΚ Α.Δ.) – Σκήκα Πξνκεζεηψλ (Όαζε Βαξππέηξνπ 
Υαλίσλ – Οδφο Γνιγνζά), ππεχζπλνη: αξεκαλψιεο Γεξάζηκνο, ηει: 2821029249, fax: 
2821029250,   e-mail: oakae@oakae.gr , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκεξνκελίεο θαη ψξεο. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο 
Κξήηεο Α.Δ. (ζην εμήο ΟΑΚ Α.Δ.) θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ ηχπν ζχκθσλα 
κε Ν. 3548/2007.  

Άπθπο 7: Κπιηήπια Δπιλογήρ, πποζόνηα και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ και καηακύπυζηρ 

1. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ν πξνζθέξσλ λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) Σα εξγνζηάζηα ζηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλα. 

γ) Ύπαξμε απνζήθεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ψζηε λα κπνξνχλ ηα ζπλεξγεία 
ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. γηαηί ε παξαιαβή ησλ αγσγψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά. 

δ) Σα πιηθά  λα έρνπλ ζήκαλζε ψζηε λα θαίλεηαη μεθάζαξα ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο 
θαζψο θαη ε πνηφηεηα απηψλ.  

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
μερσξηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4281/2014 θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% (2.400,00 €) 
επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο εθηφο Φ.Π.Α. Ζ εγγχεζε ζα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζην 
γηα 30 εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014.  

β) Σα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε 
ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη επαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα θαη 
εηδηθφηεξα ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 1  ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν. 4281/2014 ζηνηρεία. 
ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν.4281/2014. 

γ) Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ Ννκηθνχ 
πξνζψπνπ. 

δ) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί 
κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

3. Δάλ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ αλαδεηρζεί ηειηθφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κεηά, 
ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: 

 Πιζηοποιηηικό ηος οικείος επιμεληηηπίος, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 

 Απόζπαζμα Ποινικού μηηπώος, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξν ηεο εκεξνκελίαο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο (κφλν γηα ηα θπζηθά 
πξφζσπα) 

mailto:oakae@oakae.gr
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 Πιζηοποιηηικό ηυν απμόδιυν δικαζηικών ή διοικηηικών απσών έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, δελ ηεινχλ ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

 Πιζηοποιηηικό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο θοπολογικέρ ηνπο ππνρξεψζεηο  θαηά ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Πιζηοποιηηικό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο αζθαλιζηικέρ ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, θαζψο επίζεο, 
πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α’101). 

o Δηδηθφηεξα, ηα λνκηθά πξφζσπα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο (αλ 
πξφθεηηαη γηα Δ.Π.Δ. είηε Ο.Δ. είηε Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (αλ 
πξφθεηηαη γηα Α.Δ.) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 
πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.  

o Οη ζπλεηαηξηζκνί ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα γηα ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο επίζεο, θαη βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο 
ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

o Οη Δλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα παξαπάλσ 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, για κάθε ζςμμεηέσονηα ζηην ένυζη. 

Δπηπιένλ ζηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θνηλή δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
έλσζε γηα ηελ αλάιεςε ζε νιφθιεξν ηεο επζχλεο απφ απηνχο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαη 
ηνλ θαζνξηζκφ επηθεθαιή ηεο έλσζεο. 

Άπθπο 8: ηοισεία πποζθοπών - Πεπιεσόμενα θακέλος πποζθοπάρ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθχξεμε. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε 
δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 
ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή 
δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε θάζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο 
απαξάδεθηεο. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, 
ελψ φιεο νη ζειίδεο ηνπο ζα πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (εθηφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
θπιιαδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ). 

Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δύο (2) αληίηππα, ν νπνίνο θέξεη 
επθξηλψο ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

α) «Πξνζθνξά» 

β) Πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.)  (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκψλ). 

γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκ. Πξση. Πεξίιεςεο) 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
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ζη) Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ γξακκαηεία 

Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηε πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

1) Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ (φλνκα / επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, e-mail, φλνκα 
ηνπ αξκφδηνπ εθπξνζψπνπ γηα ηε πξνζθνξά). 

2) Γήισζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη λα δεζκεχεη ηνλ 
δηαγσληδφκελν γηα ηνπιάρηζηνλ 180 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ 180 εκέξεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3) Γήισζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθψλ,  δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. Ζ παξάδνζε 
ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ αξρή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη εθφζνλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ζχκβαζε.  

4) Σα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηεκέλα ζε συπιζηούρ 

ζθπαγιζμένοςρ ςποθακέλοςρ νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη 
«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» αληίζηνηρα. Οη ππνθάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

Σα πεξηερφκελα ησλ δχν ππνθαθέισλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα:  

ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ, 
πνηνηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ  

Θα πξέπεη, ε ηερληθή πξνζθνξά, λα πεξηιακβάλεη θπιιάδηα κε ραξαθηεξηζηηθά γηα φια ην πιηθά 
πνπ ζα πξνκεζεχζνπλ ζηνλ ΟΑΚ Α.Δ. 

Δπίζεο ζηε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ρσξηζηά γηα θάζε είδνο εθ ησλ πξνζθεξφκελσλ.  

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δχν (2) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.  

Σερληθά, πνηνηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζηε 
ηερληθή πξνζθνξά δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

Σερληθέο πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο 
απφ ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο, πνηνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ή είλαη ειιηπείο, αζαθείο ή 
αλαθξηβείο ζα απνξξίπηνληαη. 

ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα είλαη εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζα είλαη 
ηδηφρεηξε θαη ζα αλαθέξεηαη ζε ηηκέο κνλάδνο αλά πιηθφ, ζπκπιεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ζην ηέινο 
ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ, γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ.   

Άπθπο 9:  Αποζθπάγιζη πποζθοπών 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ζα γίλεη δεκφζηα απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θάζε 
πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεη ηνλ ππνθάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», κνλνγξάθεη 
θαη ζθξαγίδεη φιεο ηηο ζειίδεο θαη θαηαγξάθεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Ο ππνθάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» δελ απνζθξαγίδεηαη. 

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην 
πξαθηηθφ παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ. 
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Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο 
θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη γηα φζεο 
πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ ΟΑΚ Α.Δ.  θαηά ηελ 
εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ν ΟΑΚ Α.Δ. ζα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο 
ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 
πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 159, πνπ 
έρνπλ ππνβάιεη, κέζα 7 εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 
ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηνλ ΟΑΚ Α.Δ. δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 
παξνχζεο ζπληζηά ιφγν κε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άπθπο 10:  Σεσνική αξιολόγηζη πποζθοπών 

Ζ ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 
Γηαγσληζκνχ.   

Κξηηήξην απνηειεί ε πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά. Ζ θαηαθχξσζε 
γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο 
απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Αλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά (ζπκκεηνρήο θαη θαηαθχξσζεο), ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ εμήο.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα 
νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθχξεμεο. 

Ζ δηαπίζησζε γηα ηελ ζπκθσλία ή ηελ αζπκθσλία κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη σο 
ηέηνηνη απφ ηελ παξνχζα γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, κεηά απφ 
αηηηνινγεκέλε άπνςε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Άπθπο 11:  Κπίζειρ αποηελεζμάηυν διαγυνιζμού 

Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα πξνηείλεη  κε αηηηνινγεκέλε 
γλσκνδφηεζή ηεο: 

Δθφζνλ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο λα επηιέγεηαη ν 
κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ 
είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 163 ηνπ Ν.4281/2014 

 

 Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 
φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 
παξνχζεο. 

ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν 
δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο ην νπνίν ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ θαη ε νπνία ην θνηλνπνηεί 
εγγξάθσο κε fax ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο 
ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 
(ελδηθνθαλήο πξνζθπγή).  

Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή 
ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν 
πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 
παξνχζεο.  

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έγγξαθε έλζηαζε επί ηνπ πξαθηηθνχ ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ 
επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο θνηλνπνίεζεο ηνπ. 

Οη ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ. 

Άπθπο 12:  Οικονομική αξιολόγηζη πποζθοπών - Αποηελέζμαηα αξιολόγηζηρ 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο 
θαη ηεο εμέηαζεο ησλ ηπρψλ ελζηάζεσλ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα ζηηο 21/04/2014, εκέξα Σπίηη θαη 

ψξα 11:00 ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. ζηελ Όαζε Βαξππέηξνπ 
Υαλίσλ. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην ζηάδην ηεο 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 
ηεο πξνθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ηπρφλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ 
ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.  

Άπθπο 13:  Γιεςκπινήζειρ πποζθοπών 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο έρεη ην δηθαίσκα κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ εθφζνλ ην 
θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

ηε πεξίπησζε απηή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

Απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζχκθσλα 
κε ηα παξαπάλσ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
δεηήζεθαλ. 

Άπθπο 14:  Καηακύπυζη διαγυνιζμού -  ύμβαζη ππομήθειαρ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ζα ππνβάιεη ην πιήξε θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ γλσκνδφηεζή 
ηεο ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα ηε θαηαθχξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. 
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     Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν ΟΑΚΑ Δ.Δ  ζα εηδνπνηήζεη  εγγξάθσο ηνλ 
πξνζθέξνληα, ζηνλ ν πνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο  10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 
ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν.4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 168 ηνπ Ν.4281/2014 

Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ γηα ηε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ν 
Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) αλαθνηλψλεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν ηε 
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 ηνπ Ν.4281/2014, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ 
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 

Ζ ζχκβαζε πξνκήζεηαο πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 
θαη θαηαξηίδεηαη κε βάζε  ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ηε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηε 
πξνθήξπμε. Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.). 

Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

Αλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ην αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ   
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ. 

Άπθπο 15: Δγγςήζειρ 

1. Οη εγγπήζεηο (αλαθέξεηαη ζηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαη ζηελ 
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο) πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014 θαη 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: 

 Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 

 Σνλ εθδφηε  

 Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη (ζηελ πεξίπησζε απηή ζηνλ ΟΑΚ Α.Δ.) 

 Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

 Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

 Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

 Σνπο φξνπο φηη: 

o Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 
δηδήζεσο 

o Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% (2.400,00€) επί ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε 
πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 
κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ 
πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ 
ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο. 

3. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
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Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5,00% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εθηφο ησλ 
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε 

 Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο. 

4. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5,00% 
ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.  

Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή θαη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε 

 Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δύο (2) έηη. 

Άπθπο 16: Παπάδοζη και παπαλαβή ηος Έπγος 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαιαβήο κπνξεί λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη 

δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο κε μακποζκοπική εξέηαζη.  

Μεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο νξηζηηθφ πξσηφθνιιν  
(παξαιαβήο ή απφξξηςεο). 

Ο πξνκεζεπηήο, είηε θαη ν ΟΑΚ Α.Δ., δχλαηαη λα δεηήζεη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη 
(20) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, επαλεμέηαζε απφ ηελ 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο.  

Ζ παξάδνζε θαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν 
ζηνπο ρψξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηε 
πξνζεζκία πνπ έρεη νξηζηεί ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ν 
Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ.(ΟΑΚ Α.Δ.) , κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πξνκεζεηψλ, έρεη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο γηα άιινπο ιφγνπο, εθηφο απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ν 
Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. κπνξεί λα δψζεη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο 
ηνπ Έξγνπ κεηά απφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη ιφγνη 
ηεο αηηνχκελεο παξάηαζεο. 

ηε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηεο ππέξβαζεο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, 
ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν 
ηε θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο ε νπνία νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηεο αμίαο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ 
έρεη παξαδνζεί εκπξφζεζκα, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 

Μεηά ηε παξάδνζε θαη πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζηνπο ρψξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) ε Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 
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ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη νξηζκέλα είδε δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο, πξνδηαγξαθέο ή 
παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε ειαηηψκαηα (ζρεδίαζε, θαηαζθεπή, πιηθά θ.ιπ), ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηα αληηθαηαζηήζεη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (ην νπνίν δελ κπνξεί λα 
μεπεξλά ην ήκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, αιιηψο ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο 
Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηε πξνκήζεηα ρσξίο θακία ππνρξέσζε 
απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο θαη δηαπηζησζεί φηη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πιεξεί ηηο ηερληθέο, 
πξνδηαγξαθέο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο 
Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

Άπθπο 17: Κςπώζειρ για εκππόθεζμη θόπηυζη – παπάδοζη 

1. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 
θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 7 εκέξεο, 
πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  

β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 7 κέρξη 14 εκέξεο, πνζνζηφ 3% 
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  

γ. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ηηο 14 εκέξεο 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  

2. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ εηδψλ, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Δάλ ηα είδε πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.  

Άπθπο 18: Κήπςξη ππομηθεςηή έκπηυηος 

1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα 
ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε 
πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ 
Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη 
απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε 
ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν ηεο παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. 

3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ζχκβαζε φηαλ: 

 Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 
επζχλε ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. 

 πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

4. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα 
πκβνχινπ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη 
παξαθάησ θπξψζεηο: 

 Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά 
πεξίπησζε. 

 Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο 
πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ. Κάζε άκεζε 
ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκηά ζηνλ ΟΑΚ Α.Δ. ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη 
ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. 
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Άπθπο 19: Σπόπορ πληπυμήρ – απαιηούμενα δικαιολογηηικά για πληπυμή ππομηθεςηή 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο  αμίαο 

ησλ ηκεκαηηθψλ παξαγγειηψλ, μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

Δηδηθφηεξα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απνπιεξσκήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηπειρ (3) 

μήνερ.  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο: 

 Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. 

 Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. είηε εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

 Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. 
εθφζνλ έρεη πξνβιεθζεί ζηε δηαθήξπμε ή ζην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
παξνχζα. 

Ο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ηνπ Ο.Α.Κ.  Α.Δ. 
 
 

   Διεπζέξηνο  Κνπάζεο 


