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                              Χανιά, 25-07 -2018 
                   Αρ. Πρωτ.: 7036 
 
Τηλ: 2821029300       Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 
Φαξ: 2821029214       Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
Email: oakae@oakae.gr 
URL: www.oakae.gr       
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28/2018 ΟΑΚ ΑΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ » (CPV: 44111000-1) 

Προϋπολογισμός  1.500,00 ευρώ προ ΦΠΑ 
 
Ο ΟΑΚ ΑΕ, έχοντας υπόψη  
 

 τον νόμο 4138/19-03-2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ.Α 72/19-03-2013) κεφάλαιο Β - Ρυθμίσεις Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Άρθρο 2  περί συστάσεως της Ο.Α.Κ 
.Α.Ε. 

 την αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
«Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού διακαίου 
«Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση ανώνυμης εταιρείας 
υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ τ.Β 1473/18-06-2013). 

 Την αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ της 
Ο.Α.Κ Α.Ε. (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ 284/20-06-2013) . 

 Το υπ’ αριθμ. 7/2016 Συμβούλιο του Ο.Α.Κ Α.Ε. (Η.Δ.1) περί αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντα 
Συμβούλου για αναθέσεις κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών 

 Τη με αριθμ. 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) και ιδίως το άρθρο 23 του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας περί αρμοδιοτήτων του γραφείου Προϊσταμένης Αρχής της ΟΑΚ 
Α.Ε.  

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε) (ΦΕΚ Β  2836/7-11-
2013) 

 Τον Ν 4412/2016 

 Την υπ αριθμ πρωτ Δ4-528/06-07-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και 
Υδραυλικών  Έργων ΟΑΚ ΑΕ (ΑΔΑΜ 18REQ003421450) 

 Την με αρ πρωτ   6456/09-07-2018 έγκριση (ΑΔΑ: ΩΓΥ7ΟΞ5Ψ-ΣΗΑ) 

 Την με αρ πρωτ 6735/17-07-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 788ΒΟΞ5Ψ-ΙΥΕ, ΑΔΑΜ: 
18REQ003436866) 

 
προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης  
Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ  για το έτος 2018 στο Νομό Χανίων και  

κ α λ ε ί   κ ά θ ε    ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο 
 
να υποβάλει προσφορά. 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
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Συγκεκριμένα  αφορά: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΠΟΤΑΜΟΧΑΛΙΚΟ m3 

2 3 Α  m3 

3 ΥΠΟΒΑΣΗ  m3 

4 ΑΣΒΕΣΤΗΣ (ΣΑΚΙ 10 Kg) 1 TEM 

5 ΤΣΙΜΕΝΤΟ  (ΣΑΚΙ 40 Kg) 1 TEM 

6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1 TEM 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, στο Τμήμα Προμηθειών. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξη κατάθεσης προσφορών είναι η  27/07/2018 και ώρα 09:00  
και λήξη η  03/08/2018 και ώρα 15:00. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή 
Η δαπάνη δημοσίευσης  στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Η κατάθεση φακέλου προσφοράς με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες εντός της οριζόμενης ανωτέρω ημερομηνίας και θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας με την ένδειξη στον φάκελο  

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ  
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 28/2018 ΟΑΚ ΑΕ» 

 
στην Ταχυδρομική Διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, Όαση Βαρυπέτρου οδός Γολγοθά 2, 
ΤΚ 73100, Χανιά 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου στις 
………/…………../2018, και ώρα   12:00. 
 
Η Υπηρεσία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το 
πέρας της διαδικασίας.  
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1. Η προσφορά θα ισχύει μέχρι 31/12/2018. 
2. Οι ποσότητες θα καθοριστούν ανάλογα με τις πραγματικές  ανάγκες του ΟΑΚ ΑΕ, όπως αυτές θα 

διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας και μέχρι εξάντλησης του 
προϋπολογισμού. 

3. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των 
ειδών της προμήθειας ανά τεμάχιο 
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4. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το κατάστημα του αναδόχου 
κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από τον ΟΑΚ ΑΕ. 

5. Η σύμβαση που θα υπογραφεί  θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της  μέχρι και την 31/12/2018. 
6. Ο ΟΑΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια ορισμένων ή 

όλων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες του.  
7. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας  μέχρι την 
κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της .  
8. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του ΟΑΚ ΑΕ και με τη σύμφωνη 

γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών  του Δημοσίου.  
9. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  
10. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 
11. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς 
 
Γ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν σε κλειστό φάκελο τα εξής:  
 

1. Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται: 

Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά , εντός 10 ημερών 
τα εξής  

i. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. (πρωτότυπο, τελευταίου τριμήνου) 

ii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας (πρωτότυπο) 

iii. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας. (πρωτότυπο) 

 
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.  
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους 
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://www.oakae.gr, της 
διαύγειας  www.diavgeia.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο, κ. Ε. 
Μηλιδάκης, τηλ. 2821029214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΟΑΚ ΑΕ 
 

Προς: ΟΑΚ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2018 ΟΑΚ ΑΕ 
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ 28/2018 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Ευρώ προ ΦΠΑ 
ανά τεμάχιο/ MM 

1 ΠΟΤΑΜΟΧΑΛΙΚΟ m3 
 

2 3 Α  m3 
 

3 ΥΠΟΒΑΣΗ  m3 
 

4 ΑΣΒΕΣΤΗΣ (ΣΑΚΙ 10 Kg) 1 TEM 
 

5 ΤΣΙΜΕΝΤΟ  (ΣΑΚΙ 40 Kg) 1 TEM 
 

6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1 TEM 
 

Σύνολο (Αριθμητικός) προ ΦΠΑ  

Σύνολο (Ολογράφως) προ ΦΠΑ  

Σύνολο (Αριθμητικός) με ΦΠΑ  

Σύνολο (Ολογράφως) με ΦΠΑ  

 

 Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκληση και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  

 Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τη 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ. 

 Η  παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις  31/12/2018. 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
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