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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής για την επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ 

Α.Ε. για το έτος 2019, που αφορά την συντήρηση και παρακολούθηση των δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς 
και της λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη»  

και η οποία διαιρείται σε δύο τμήματα: 
 
ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΚ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  της ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ (CPV 50000000-5)  
 
ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ της ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ (CPV 38434560-9), 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 220.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ  
ΤMHMA 1: 180.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ 2: 20.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 20.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ  
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο,. 
 
Αναθέτουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.. 
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει της βέλτιστης σχέσης  

ποιότητας τιμής. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 4412/2016 έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί. Οι ενώσεις προσώπων δεν 
υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 
Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, μετά από απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής κρίνεται αναγκαία για την ικανοποιητική και νόμιμη εκτέλεση της σύμβασης. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
 Ψηφιακά

υπογεγραμμένο
από EFSTRATIOS
MILIDAKIS
Ημερομηνία:
2018.11.13



Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. _ Διακήρυξη  43/2018 Σελ 2 

 

Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Εγγυητική συμμετοχής: Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
χωρίς ΦΠΑ. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας προ ΦΠΑ 
Τόπος – Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης και συμπληρωματικών τευχών: Η διάθεση της 
Διακήρυξης γίνεται στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (A/A 66584) 
Καταληκτική Ημερομηνία και Τόπος Υποβολής προσφορών: μέχρι και την   05-12-2018 και ώρα 15:00 στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,  
Διενέργεια διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  11-12-2018  και ώρα 11:00,  
 
Δημοσιότητα : Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί: 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:  ΠΑΤΡΙΣ                                                    
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ                                                 
 
Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο : www.oakae.gr , www.promitheus.gov.gr, diavgeia.gov.gr. 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Καζάσης Φώτης 

 

 

 

 

  


