Αρ. Πρωτ.: 4963

Χανιά, 23-06-2017
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 43/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ –
ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ (CPV 44114200-4)
Ο ΟΑΚ ΑΕ καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια
έτοιμου σκυροδέματος για αγκυρώσεις αγωγών κατά τις επεμβάσεις των συνεργείων στα
αρδευτικά δίκτυα, για περιοχές
1. Δήμο Πλατανιά – Κίσσαμο, με προϋπολογισμό 1.000,00 € προ Φ.Π.Α.
2. Δήμο Αποκόρωνα, με προϋπολογισμό 1.000,00 € προ Φ.Π.Α.
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Προμηθειών, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, Όαση Βαρυπέτρου οδός Γολγοθά 2, ΤΚ 73100, Χανιά.
Ημερομηνία και ώρα έναρξη κατάθεσης προσφορών είναι η 26/06/2017 και ώρα 09:00 και
λήξη η 03/07/2017 και ώρα 15:00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου στις
04/07/2017 και ώρα 11:00.
Η προσφορά μπορεί να γίνει για όλα τα τμήματα ή για μέρος αυτών .
Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από ιδίους πόρους (απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης αρ. πρωτ 4687/15-06-2017, ΑΔΑ: ΩΤΠΝΟΞ5Ψ-ΞΨΨ, ΑΔΑΜ:17REQ001545000).
Η κατάθεση των αιτήσεων, θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Ταχυδρομική
Διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, Όαση Βαρυπέτρου οδός Γολγοθά 2, ΤΚ
73100, Χανιά, εντός της οριζόμενης ανωτέρω ημερομηνίας (με την ένδειξη στον φάκελο
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 4963/23-06-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ 43/2017 για το τμήμα…………………………………………………»
Το εκπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς στην ΟΑΚ.
ΑΕ. (ανεξαρτήτου τρόπου κατάθεσης).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.oakae.gr,
www.diavgeia.gov.gr, www.promitheus.gov.gr
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Η συνολική προθεσμία για την προμήθεια είναι για το έτος 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν στο φάκελο τους:
1. Την οικονομική προσφορά για το τμήμα ή τμήματα………………………………….
2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:
Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά,
προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του
Ν.4412/2016, εντός 10-20 ημερών ήτοι:






Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους
διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η
υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.
Φορολογική ενημερότητα.
Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016)
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας
προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Η εκτέλεση της προμήθειας και η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του
Οργανισμού και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο,
κ. Ε. Μηλιδάκης, τηλ. 2821029214 & κ. .Γ. Σαρημανώλης 2821029249) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ

Συνημμένα: -- Οικονομική Προσφορά

ΠΡΟΣ: ΟΑΚ ΑΕ για τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 43/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
Του/της
……………………………………………………………………………………………………………… με έδρα τ…. ………………………….,
οδός ………………………………………, αριθμ. ……, ΤΚ…………. Τηλ. ………………………………….., φαξ:
…………………………….,
e-mail:
………………………………
Α.Φ.Μ.
……………………………………,
ΔΟΥ…………………………………………………………………..
Αφού έλαβα γνώση της 43/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της προμήθειας υλικών με τον
αναγραφόμενο στην επικεφαλίδα τίτλο, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεσης της προμήθειας,
προσφέροντας τις παρακάτω τιμές:

ΚΥΒΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ

ΚOΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΥΠΟΥ 16/20

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

