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1. Αληηθείκελο ηωλ σπερεζηώλ ηοσ αλαδότοσ
.
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο
πγθνηλσληαθψλ θαη Τδξαπιηθψλ κε γλψκνλα ηνλ νηθνλνκηθφηεξν θαη αξηηφηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη
κε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη φισλ ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο.
Η ππνζηήξημε ζα αθνξά ππεξεζίεο ηφζν ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηα Υαληά φζν
θαη ζηα γξαθεία ζην Ρέζπκλν
Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ν κφλνο ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ή δηεθδηθήζεηο ιφγσ
ηξαπκαηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζαλάηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη επίζεο, γηα δηεθδηθήζεηο
ιφγσ πεξηνπζηαθήο δεκίαο πνπ κπνξεί λα εγεξζνχλ εμαηηίαο πξάμεσο ακέιεηαο, ζθαικάησλ ή
παξαιείςεσλ ηνπ αλαδφρνπ.
ηε εξγαηηθή δαπάλε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαηηθέο
δαπάλεο, (εκεξνκίζζηα, κηζζνί, εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα
ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο.
Δηδηθφηεξα ε ππνζηήξημε ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζα αθνξά ηελ :
 Γηαρείξηζε ηηκνινγίσλ/ ινγαξηαζκψλ παξνρήο λεξνχ πειαηψλ ρνλδξηθήο/ιηαληθήο.
 Μεληαίνο έιεγρνο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ άξδεπζεο – χδξεπζεο κε θαηαζηάζεηο
ινγηζηεξίνπ.
 Γεκηνπξγία -ηήξεζε αξρείνπ αηηήζεσλ- ζπκβνιαίσλ παξνρήο λεξνχ ζηνπο θαηαλαισηέο
αλά πεξηνρή.
 Παξαθνινχζεζε έιεγρνο νκαιήο ιεηηνπξγίαο πδξνκέηξσλ ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε –
αθαίξεζε / επαλαηνπνζέηεζε)
 Σήξεζε
αξρείνπ
ινγαξηαζκψλ/ηηκνινγίσλ/ξπζκίζεσλ/ζπκβάζεσλ/βεβαηψζεσλ
θαηαλαισηψλ.
 Φεθηαθή εηζαγσγή θαη ζπκθσλία κεηξήζεσλ πδξνκεηξεηψλ.
 Έιεγρνο/έθδνζε βεβαηψζεσλ κε νθεηιήο θαη άιισλ εγγξάθσλ θαηαλαισηψλ γηα ζχληαμε
ζπκβνιαίσλ.(πρ δηθφγξαθα)
 Γηαθαλνληζκνί νθεηιψλ/Νέεο ζπλδέζεηο θαηαλαισηψλ.
 πγθέληξσζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα θαηάζεζε αγσγψλ πξνο νθεηιέηεο /ζχληαμε
ζπκθσλεηηθψλ αλαγλψξηζεο νθεηιήο.
 Δπηθνηλσλία/εμππεξέηεζε/απνδνρή παξαπφλσλ θαηαλαισηψλ.
 Γηεθπεξαίσζε/ζπληνληζκφο πάζεο θχζεσο γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα εηζεγήζεηο
αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο (κε αλαδήηεζε πξνζθνξψλ), κε ςεθηαθή θαηαρψξεζε ζηελ
πιαηθφξκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ηνπ ππνπξγείνπ.
 Γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ χδαηνο κε έιεγρν
θαθέισλ θαηαλαισηψλ
 Γηαρείξηζε εηζπξάμεσλ ινγαξηαζκψλ – ηηκνινγίσλ παξνρήο λεξνχ θαη έθδνζε ηακεηαθψλ
θαηαζηάζεσλ
Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ
Λνγηζηεξίνπ, ηνπ Σακείνπ θαη ηεο Μεραλνξγάλσζεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., δειαδή ειεθηξνληθφο
εμνπιηζκφο, ινγηζκηθά πξντφληα, γξαθηθή χιε θιπ

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε ._Διακήρυξη 31/2016

Σελίδα 2

2. Γεληθές σποτρεώζεης δηαγωληδοκέλωλ





Σερληθή Έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, νξζνχ ζρνιηαζκνχ θαη
επηζήκαλζεο ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
Καηάξηηζε ρεδίνπ απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ππνζηήξημεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Πξνηεηλφκελν
νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη έθζεζε κεζνδνινγίαο. Οξγαλφγξακκα κε πξνζσπηθφ (αξηζκφο,
εηδηθφηεηεο, αξκνδηφηεηεο).
Σερληθή ζηήξημε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ.
Πιεξφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζρήκαηνο.

Ο αλάδοτος ηες παροτής ηωλ σπερεζηώλ ασηώλ σποτρεούηαη ζε:
 Τπνβνιή πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο
εξγαζηψλ κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ
ηνπ έξγνπ.
 Λήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηε ιεηηνπξγηθή
πνξεία ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη απνηξνπήο θαζπζηεξήζεσλ.
 Αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
παξνρήο ππεξεζίαο.
 Υξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., κε φια
ηα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα.
 Σήξεζε βηβιίσλ πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία
 Τπνβνιή κεληαίαο έθζεζεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηειηθήο έθζεζεο ζηε
ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
 Τπνβνιή εθηάθησλ εθζέζεσλ, φηαλ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ην απαηηεί
 Άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα θάζε εκθαληδφκελν πξφβιεκα
 Τπνβνιή πξνηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ κε ζθνπφ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο.

3. Δθηέιεζε ύκβαζες, Όργαλα θαη Σρόποη Παροτής Τπερεζηώλ ηοσ Αλαδότοσ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αγαζή θαη πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ
έξγσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα βνεζά θαη λα ζπκβνπιεχεη ηηο
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επξχηεξε δπλαηή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο.
Σν ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ, νρεκάησλ,
κεραλεκάησλ θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλήθνπλ
ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ., πνπ βαξχλεηαη κε ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ, ηα θαχζηκα, ιηπαληηθά,
service, Κ.Σ.Δ.Ο., θφξνη θαη ηέιε νρεκάησλ.
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή γηα νηνλδήπνηε ιφγν πξνθχςεη αδπλακία
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ ππεξεζία γηα ηελ
αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο. Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. νθείιεη ζηελ άκεζε
αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε άιιν αληίζηνηρν πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν
πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή.
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Με ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ έλαληη ηνπ
Ο.Α.Κ. Α.Δ. Ο Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ελεξγεί θαη’
εληνιή ηνπ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη ζε φια ηα
ζέκαηα θαη λα δηεπζεηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε
χκβαζε.
Σν δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο
θαη ιήγεη κε ηελ έθδνζε βεβαίσζεο φηη έιεμαλ ηθαλνπνηεηηθά νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν
ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσκνδνηεί επί φισλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ
δεηείηαη ε άπνςή ηνπ απφ ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ.. Ο ρξφλνο γλσκνδφηεζεο ζα νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ
ζπνπδαηφηεηα θαη ην επείγνλ θάζε ζέκαηνο.
Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο ν
Αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε έθζεζε ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
πξνηείλεηαη απηή.
4. Μέζα θαη Προζωπηθό
Δπίζες οη δηθαηούκελοη ζσκκεηοτής ζα πρέπεη, ζηελ ηετληθή ηοσς προζθορά λα
ζσκπερηιάβοσλ:
1. Γήισζε πεξί ηεο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ εχξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη ηνπ θχξνπο
ηεο ζηελ νπνία λα γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιήξε ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν,
Α.Φ.Μ., πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέζσλ ειέγρνπ, αλ
ππάξρνπλ, νξγαλφγξακκα θαη πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο.

2. Να ππνδείμνπλ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ηξηψλ (3) αηφκσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαζψο ηελ κνξθή εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ,
επηζπλάπηνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά





Πξφζθαηε Βεβαίσζε απφ νηθνλνκηθφ επηκειεηήξην (γηα ηελ εηδηθφηεηα Λνγηζηή Β Σάμεο)
Πξφζθαην Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
Απνδεηθηηθά εκπεηξίαο – πξνυπεξεζίαο
πκβάζεηο εξγαζίαο ή θαηαζηάζεηο ΊΚΑ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ
 Γχν (2) Λνγηζηέο Β΄ ΣΑΞΗ κε ηνπιάρηζηνλ 10εηή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ
χδαηνο, κε έδξα ηα θεληξηθά γξαθεία ησλ Υαλίσλ
 Έλαο (1) Γ.Δ. κε ηνπιάρηζηνλ 10εηή εκπεηξία ζε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε κε έδξα ηα
θεληξηθά γξαθεία ζην Ρέζπκλν
Ο Δξγνδφηεο ζα ζπκθσλήζεη ή ζα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ππφςε πίλαθα θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα εθαξκφζεη ηηο ππνδείμεηο ηεο απμάλνληαο, κεηψλνληαο ή ηξνπνπνηψληαο ην πξνηεηλφκελν
πξνζσπηθφ θαη’ αξηζκφ, θαηεγνξία, εηδηθφηεηα θ.ιπ. Πέξα φκσο απφ ηα αλσηέξσ ν Ο.Α.Κ. Α.Δ.
κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε απηνχ θξίζε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα δεηήζεη πξφζζεην πξνζσπηθφ
νξηζκέλεο θαηεγνξίαο θαη εκπεηξίαο θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε εχινγν ρξφλν λα ην
δηαζέζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ.
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Η νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα θαηαξηίζεη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ζηειερψλεηαη απφ επηζηήκνλεο πνπ
ζα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εηδηθνηήησλ πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψο ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ
φπσο επηπιένλ νηθνλνκνιφγνπο, ινγηζηέο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ
εκπεηξία ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζίαο.
Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα απνκαθξχλεη νπνηνλδήπνηε
ππάιιειν, επηζηήκνλα ή κε, ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αθαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ
απαζρνιείηαη. Η αλσηέξσ απνκάθξπλζε ζα γίλεηαη απξνθαζίζησο κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ
εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ.
ε θάζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή πξφζιεςεο λένπ πξνζψπνπ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ, ν
Αλάδνρνο ζα ζπλνδεχεη ηελ αίηεζή ηνπ κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο θαη βηνγξαθηθά
ζεκεηψκαηα. Κάζε λέν πξφζσπν πνπ ζα έξρεηαη γηα λα εξγαζηεί ζην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο,
ζα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί θαη δελ
δηθαηνινγείηαη απαζρφιεζε γηα ελεκέξσζή ηνπ.

Υαληά, 09/2016

Ο ΤΝΣΑΞΑ
Ο ΓΝΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ & ΤΓΡ. ΔΡΓΧΝ Ο.Α.Κ. Α.Δ.

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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