
        
 
 
 
 
Αξ. Πξση.:   3104                     Υαληά,  05-07-2016 
 ΑΓΑΜ: 16PROC004716270         ΑΓΑ: Χ932ΟΞ5Φ-85  

 ΠΔΡΗΛΖΦΖ  ΔΠΑΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

 
Ο Οπγανιζμόρ Ανάπηςξηρ Κπήηηρ A.E. (Ο.A.K. A.E.), επαλαπξνθεξχζζεη αλνηρηή 

Γεκνπξαζία (Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΟΡΤΞΗ 
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ 
ΟΑΚ Α.Ε. - ΤΓΜΔ» πάλσ ζε ζπκπιεξσκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008, κέρξη θαη ηελ 13η Ηοςλίος ηνπ έηνπο 2016, εκέξα 
Σεηάξηε θαη ψξα 10.00 π.μ. (ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηνπ (Γολγοθά 2 
Όαζη Βαπςπέηπος Υανίων. 
 
Ο προυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 67.035,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ην 
νπνίν είλαη θαη ην αλψηαην φξην γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ.  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα 
ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 5 (παξ. 2) κε ζηνηρεία 2, 4, 5, 6, 7 θαη 8 ηεο Γηαθήξπμεο, απφ ηα γξαθεία ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
(Όαζη Βαπςπέηπος Γήμος Υανίων) Πιεξνθνξίεο: θ. Παλεγπξάθεο Αγακέκλσλ, ηει. 
2821029231 θαη θ. Μειηδάθεο Δπζηξάηηνο 2821029214.θαη ζην Ρέζπκλν θ. ηκηηδήο Βαζίιεηνο 
2831027501. 

Δπίζεο παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. (www.oakae.gr) 

 
ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 
 

1.  Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο: 

α. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων πνπ ηεξείηαη ζηε 
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ  γηα   έξγα 
θαηεγνξίαο Τδπαςλικών (Γεωηπήζεων)..   

β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη – μέλη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα 
ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ή 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο 
ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ 
εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία 
αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π., 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β' θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη 
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ 
εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
άπνςε. 

2 Κοινοππαξίερ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη 
γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 
ηνπ ΚΓΔ (Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή 
Δπηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 
25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο. 

3.      Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 
θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα 



ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή 
Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε 2 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α. δειαδή 1.081,21 ΔΤΡΧ θαη ε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη 
πξνο ηνλ  Οπγανιζμό Ανάπηςξηρ Κπήηηρ Α.Δ. 

 Η ηζρχο ηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 210 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 εκέξεο. 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε έλα (1) μήνα  θαη αξρίδεη απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ο.ΑΚ Α.Δ. 
 

                         Ο  
                                                                                     Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
                                                                                          ηνπ Ο.Α.Κ.  Α.Δ.  
 
          
                         ΚΑΕΑΖ ΦΧΣΖ 
 
 
 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 
 
 1. ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ «ΥΑΝΙΧΣΙΚΑ ΝΔΑ» 
 2. Σερληθφ Δπηκειεηήξην Γπη. Κξήηεο 
 3. χλδεζκν Δξγνιεπηψλ Υαλίσλ. 
4. ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΣΡΙ 

 


