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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΙΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»
CPV: 45252126-7, 45231300-8
ΝUTS : 432
Προϋπολογισμός: 2.340.000,00 € (με ΦΠΑ).
Αναθέτουσα αρχή: Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ (φορέας για τον οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός)
Σύντομη περιγραφή:
Έργα νέας υδρομάστευσης, που περιλαμβάνουν θάλαμο υδροσυλλογής – υδροληψίας, από οπλισμένο
σκυρόδεμα, εντός της κοίτης του χειμάρρου Σεμπρωνιώτη, εξυγίανση της κοίτης με στρώμα χαλικόφιλτρου, σε μήκος 15 m
περίπου ανάντη του θαλάμου υδροσυλλογής, δύο χαλύβδινους φιλτροσωλήνες Φ650, εντός του στρώματος χαλικόφιλτρου,
για τη συλλογή και μεταφορά του νερού στο θάλαμο υδροσυλλογής και φράγμα συγκράτησης φερτών υλών από
συρματοκοιβώτια, αμέσως ανάντη του τμήματος εξυγίανσης.
 Αγωγός μεταφοράς του νερού από τη νέα υδρομάστευση στη θέση του γηπέδου κατασκευής της εγκατάστασης
επεξεργασίας του νερού της, μήκους 7.628 m, από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D280
mm.
 Εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού.
 Δύο προκατασκευασμένες μεταλλικές δεξαμενές αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, εντός του
διαμορφωμένου γηπέδου κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, χωρητικότητας εκάστης 500 m3.
 Αγωγός μεταφοράς και διανομής του νερού από τις παραπάνω δεξαμενές αποθ ήκευσης επεξεργασμένου νερού,
σε θέση του υφιστάμενου αγωγού παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών στις Μέσα Βουκολιές, μήκους 4.520 m, από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D315 mm.
 Αγωγοί διασύνδεσης του παραπάνω αγωγού μεταφοράς – διανομής, με υφιστάμενες δεξαμενές και αγωγούς,
συνολικού μήκους 2.020 m από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE100, ονομαστικής διαμέτρου D110 mm.
 Μία προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή εξίσωσης, χωρητικότητας 500 m3, εντός του γηπέδου και
παραπλεύρως της υφιστάμενης δεξαμενής Χρυσαυγής.
 Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)
 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
Η
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ και που είναι εγκατεστημένα:
 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.
1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).


Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες
Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του κύριου του έργου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του κύριου του έργου για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η υποβολή των
προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) - άρθρο 86 Ν.4412/2016.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 26/09/2018. ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ημερομηνία: : 02/10/2018. Ημέρα Τρίτη και
ώρα 11.00
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»(Άξονας
προτεραιότητας Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στη Κρήτη με ΜIS 5008098, Είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΕΠ 0021 με ΚΑ 2017ΕΠ00210023.
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Γενικές πληροφορίες Ε.Μηλιδάκης, τηλ.: Τηλέφωνα: 28210-29300, Fax: 2821029250 ή στο e-mail: oakae@oakae.gr.
Δημοσιότητα : Η παρούσα δημοσιεύτηκε:

Στην τοπική εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 05/09 /2018
Στην τοπική εφημερίδα Νέοι Ορίζοντες στις 05/09/2018
Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.oakae.gr και http://www.deyaba.gr και απεστάλη σε διάφορα
επιμελητήρια
Επίσης η διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο
ΚΗΜΔΗΣ Η δαπάνη των δημοσιεύσεων εκ της κείμενης νομοθεσίας βαρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
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