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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Μεταφορά επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων των Γραφείων του Οργανισμού
Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Μάχης Κρήτης 3,
στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη στα
Αγριανά Χερσονήσου σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι».
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ. ΑΕ προκειμένου να προχωρήσει σε απευθείας
ανάθεση, σε συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης, των υπηρεσιών «Μ
Μεταφορά επίπλων,
εξοπλισμού και αρχείων των Γραφείων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, που
στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Μάχης Κρήτης 3, στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις του
διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη στα Αγριανά Χερσονήσου σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι»
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4138/2013, Άρθρο 2 «περί συστάσεως του Ο.Α.Κ. Α.Ε.».
2. Την υπ΄ αριθμό Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του ΝΠΙΔ «Οργανισμός

Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης» και του ΝΠΙΔ «Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης» με
σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός
Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18.06.2013).
3. Την

υπ΄ αριθμό ΔΝΣα/οικ.28173/Φ.50ε ΚΥΑ : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.
Δ16/012/262/Γ΄/20.06.2013 ΚΥΑ «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ)», (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 213/2016), όπως ισχύει.
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ.

Β 2836/07.11.2013).
5. Την Αριθμό Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β 2733/25.10.2013).
6. Την με Αριθμό Δ17α/01/273/ΦΝ393 Απόφαση : Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων,

εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της «Ειδικής Υπηρεσίας

Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της «Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ.
Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης
Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄
του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72/2013)».
7. Τον

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα..
8. Την από 29.07.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚ ΑΕ .
9. Την με αριθμό 4262/5.9.2016 (αρ. πρωτ. ΟΑΚ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την

δέσμευση ποσού 15.000€ (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) κατ’ ανώτατο όριο για την κάλυψη της
δαπάνης μεταφοράς μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
όλους τους ενδιαφερόμενους με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες Μεταφορών –
Μετακομίσεων, να υποβάλλουν κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Τρίτη 13
Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15.00 στα γραφεία της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΟΑΚ ΑΕ στην οδό Μάχης Κρήτης 3, στο Ηράκλειο με την
ένδειξη :
Προς
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Μ
Μεταφορά επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων των Γραφείων του Οργανισμού Ανάπτυξης
Κρήτης ΑΕ, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Μάχης Κρήτης 3, στο Ηράκλειο, στις
εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη στα Αγριανά Χερσονήσου
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι»
Ταχ. Δ/νση : Μάχης Κρήτης 3,
713 03 Ηράκλειο
Τηλ : 2810 311319

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες
στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν :

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Θεωρημένο αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, η οποία θα φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014), στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι :


Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.
1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.


Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.


Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ και ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις.

Είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών (Ε.Μ.Μ.Ε.)
αναγράφοντας τον αριθμό μητρώου.

Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συμπληρωμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ επί ποινή
αποκλεισμού. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του πίνακα
συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συμπληρωμένη η οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
Α) Προτάσεις που αποστέλλονται με Φαξ ή Ηλεκτρονικά
Β) Προτάσεις που δεν έχουν εμπρόθεσμα υποβληθεί σε έντυπη ΜΟΝΟΝ μορφή
Γ) Προτάσεις που δεν υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως παραπάνω.
Αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο την συμφερότερη από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού - Αξιολόγησης
Προσφορών – Εισήγησης για Ανάθεση (Απόφ.35/05.01.2016).
Το άνοιγμα των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα γίνει την ίδια ημέρα με την λήξη της
παραλαβής των προσφορών.
Στο φάκελο τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προδιαγραφές των
προσφερομένων υπηρεσιών (πλήρως και αναλυτικώς περιγραφόμενες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και
ΙΙΙ).
Οι προσφορές θα έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 120 ημέρες από την τελευταία ημέρα
κατάθεσης της προσφοράς.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000
ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο ΟΑΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί προσφορές από εταιρείες που δεν
προσέφεραν στο παρελθόν ικανοποιητικές υπηρεσίες.
Μεταξύ του ΟΑΚ ΑΕ και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση Έργου διάρκειας 30 ημερών
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι φόροι υπέρ του δημοσίου και τρίτων.
Για τον Οργανισμό
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Φώτης Καζάσης

