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Περίλθψθ Προκιρυξθσ Ηλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν
επιλογι αναδόχου για τθν "Προμικεια και Εγκατάςταςθ Φ/Β ςυςτθμάτων, αυτόνομων
αντλιϊν ςε δεξαμενι αντλιοςταςίου νεροφ και μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ".

Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Ε.
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ

Ηλεκτρονικό Δθμόςιο Ανοιχτό Διεκνι Διαγωνιςμό με κριτήριο κατακφρωςησ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν επιλογι αναδόχου για τθν
"Προμικεια και Εγκατάςταςθ Φ/Β ςυςτθμάτων, αυτόνομων αντλιϊν ςε δεξαμενι
αντλιοςταςίου νεροφ και μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ".
Η πράξη υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώςιμεσ
Πηγζσ Ενζργειασ» / GR03 και ςυγχρηματοδοτείται από τισ χώρεσ του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ιςλανδία,
Λιχτενςτάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοςιών Επενδφςεων τησ Ελληνικήσ
Δημοκρατίασ.
Προχπολογιςμόσ: χωρίσ ΦΠΑ - Σριακόςιεσ Ογδόντα τζςςερισ χιλιάδεσ επτακόςια πενιντα
οκτϊ ευρϊ και ζξι λεπτά (384.758,06 €), με ΦΠΑ τετρακόςιεσ εβδομιντα επτά χιλιάδεσ εκατό
ευρϊ (477.100,00 €)
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Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ..
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται παρακάτω, ςε θλεκτρονικό φάκελο.

1) Ανακζτουςα αρχι: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Ε..
2) Σόποσ Παράδοςθσ Προμικειασ και εγκατάςταςθσ: Η παράδοςθ και θ εγκατάςταςθ του
Εξοπλιςμοφ κα γίνει με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι ςτισ εγκαταςτάςεισ του
Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. και ςυγκεκριμζνα ςτο αντλιοςτάςιο του Σςιβαρά, Σ.Κ.
Καλυβϊν, Δ.Ε. Αρμζνων, ΔιμοσΑποκορϊνου, Π.Ε Χανίων, Κριτθ.
3) Περιγραφι – Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ: Αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ είναι
θ ανάδειξθ αναδόχου για τθν "Προμικεια και Εγκατάςταςθ Φ/Β ςυςτθμάτων, αυτόνομων
αντλιϊν ςε δεξαμενι αντλιοςταςίου νεροφ και μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ".
4) Κωδικολόγιο Ειδϊν (CPV): 09331200-0
5) Κριτιριο ανάκεςθσ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςτο ςφνολο
τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ.
6) Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 255 του ν. 4412/2016
ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων,
υνεταιριςμοί, που:
 είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι
 είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ υμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) ι
 είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ,
ςτο βακμόσ που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ καλφπτεται από τα παραρτιματα 1, 2, 4
και 5 του νόμου 4412/2016 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Προςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω Δ ι
 είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω
περιπτϊςεισ και ζχουν ςυνάψει διμερι ι πολυμερι ςυμφωνία με τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ
 τα οποία πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα άρκρα Β.8.1
Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεϊνονται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι
προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Πάντωσ, θ επιλεγείςα ζνωςθ δφναται να
υποχρεωκεί να πράξει τοφτο, μετά από απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εάν
κατακυρωκεί ςε αυτιν θ ςφμβαςθ, και εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ
κρίνεται αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ – ΕΠΑ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΟΧ – ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (PROGRAMME OPERATOR)

ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε..Η.ΔΗ.. Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
7) Διάρκεια ιςχφοσ των Προςφορϊν: Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ
διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
8) Εγγυθτικι ςυμμετοχισ: Η εγγφθςθ αυτι εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2%επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ ΦΠΑ.
9) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ,
υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ
τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον Φ.Π.Α.
10) Η παράδοςθ και θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί εντόσ 90 θμερϊν
μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
11) Σόποσ – Προκεςμία παραλαβισ τευχϊν διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικϊν τευχϊν: Η
διάκεςθ τθσ Διακιρυξθσ γίνεται ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του
Ε..Η.ΔΗ.. (A/A ΕΗΔΗ: 27575)
12) Καταλθκτικι Ημερομθνία και Σόποσ Τποβολισ προςφορϊν: μζχρι και τθν 5 Ιανουαρίου
2017 και ϊρα 15:00 ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ. ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». Συχόν εναλλακτικζσ Προςφορζσ, δεν
κα λθφκοφν υπόψθ.
13) Διενζργεια διαγωνιςμοφ: Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ
(4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 12
Ιανουαρίου 2017 και ϊρα 12:00, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα
οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
14) Γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ δίνονται από
o Ε. Μθλιδάκθσ, Γ. αρθμανϊλθσ
o Σθλ: 2821029300
o Φαξ: 2821029250
o Εmail: www.oakae@oakae.gr
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ ςτον τοπικό τφπο βαρφνουν τον/τουσ ανάδοχο/ουσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ν.3548/2007.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
Καηάςθσ Φϊτθσ
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