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Αξ. Πξωη.: 3695                               Υαληά, 02/08/2016 

 

 

Πεπίλητη Πποκήπςξηρ Ανοικηόρ ηλεκηπονικόρ διαγυνιζμόρ 

 με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ,  

με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή  

 

 

Ο Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), ελεξγώληαο ωο Αλαζέηνπζα Αξρή, 

πξνθεξύζζεη αλνηρηό ειεθηξνληθό δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθύξωζεο ηη σαμηλόηεπη ηιμή, γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  

 

«Ππομήθεια ζυλήνυν και εξαπηημάηυν, πος θα σπειαζηούν για ηην ανηιμεηώπιζη βλαβών 

ζηα απδεςηικά δίκηςα ηος ΟΑΚ Α.Ε., υρ και ανηικαηάζηαζη ημημάηυν αςηών για ηο έηορ 

2016». 

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 129.729,72 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., 

ην νπνίν είλαη θαη ην αλώηαην όξην γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ. Οη πηζηώζεηο γηα ην έξγν απηό ζα 

αληιεζνύλ από ηδία έζνδα ηνπ Οξγαληζκνύ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Ε. 

 

Ο δηαγωληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ ύζηεκα 

Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ (ΕΗΔΗ) κέζω ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο  

 

Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγωληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) ζηε 

δηαδηθηπαθή πύιε  ηνπ ΕΗΔΗ, επίζεο ζα παξέρεηαη ειεύζεξε άκεζε, θαη πιήξε πξόζβαζε ζηε 

πγγξαθή Τπνρξεώζεωλ θαη ηα ινηπά ηεύρε ηνπ παξόληνο δηαγωληζκνύ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

www.oakae.gr. 

 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζην ζύζηεκα νξίδεηαη ηελ  08/08/2016, ώξα 09.00 

π.κ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νξίδεηαη 06/09/2016 θαη ώξα 15:00 κ.κ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 

ζύζηεκα.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oakae.gr/


 

Η απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη, ειεθηξνληθά, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ ζηηο 12/09/2016, από ην αξκόδην ζπιινγηθό όξγαλν / επηηξνπή 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ δηαγωληζκνύ 

 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 2.594,59 επξώ  (2% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ) θαη 

ζα απεπζύλεηαη ζηνλ Οξγαληζκό Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.)  

 

                                                                                                                           Ο 

                                            Δηεπζύλωλ ύκβνπινο 

                                                                                                              ηνπ Ο.Α.Κ.  Α.Ε. 
 
 
 

Καδάζεο Φώηεο 



 

Πίλαθαο απνδεθηώλ γηα δεκνζίεπζε:        

1.  Υαληώηηθα Νέα             ΦΑΞ 2821051007      ΥΑΝΘΑ 
2.  ΔΗΜΟΚΡΑΣΗ   ΦΑΞ  2821073042         ΥΑΝΘΑ   
3.  ΝΕΟΘ ΟΡΘΖΟΝΣΕ    ΦΑΞ  2821088066          ΥΑΝΘΑ 
4.  ΑΤΓΗ  Αγ.Κωλ/λνπ 12            ΦΑΞ  2105231820       ΑΘΗΝΑ 

5. Γεληθή Δεκνπξαζηώλ         ΦΑΞ 2105236927     ΑΘΗΝΑ  


