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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2019
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την
«Υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών &
Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ».
1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Οδός: Όαση Βαρυπέτρου
Ταχ.Κωδ.: 73100
Τηλ.: 2821029300
Telefax: 2821029250
E-mail: oakae@oakae.gr
Κωδικός NUTS: GR 434
Ιστοσελίδα: www.oakae.gr
Ιστοσελίδα: www
2. Πρόσβαση στα έγγραφα : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Α/Α 70348
4. Κωδικός: NUTS: GR 434
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : Υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης
Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ»".
Υ1:«Υποστήριξη σε θέματα Φορολογικής Διαχείρισης, Λογιστικά – Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
αναφορών Οικονομικής Υπηρεσίας Ο.Α.Κ. Α.Ε
Υ2: «Υποστήριξη της διαχείρισης υπηρεσιών Ύδατος»
6. Κωδικολόγιο Ειδών (CPV):79211000-6
7. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητα τιμή.
8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
9. Χρόνος: Έως 31-12-2019
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 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.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από EFSTRATIOS
MILIDAKIS
Ημερομηνία:
2019.02.05
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
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)
11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οχι
12. Παραλαβή προσφορών:
Ως ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται στις
06-02-2019 και ώρα 09:00 π.μ.
Ώρα ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται στις
27-02-2019 και ώρα 15:00 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ στις
05-03-2019 και ώρα 11:00 π.μ.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: :Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 12O ημερών, από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι ΟΑΚ ΑΕ
16.Εγγυητική συμμετοχής: Ποσό που αντιστοιχεί σε Ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ
17 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ
18 Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και στο site του ΟΑΚ ΑΕ www.oakae.gr και στη διαύγεια diavgeia.gov.gr
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο
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