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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29/2019

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΑΚ ΑΕ»
CPV: 44164310-3, 44164200-9

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική 
προσφορά μόνο βάσει τιμής

Προϋπολογισμός:  111.462,61€ (προ ΦΠΑ), Ο οποίος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

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  που ορίζεται παρακάτω
 Αναθέτουσα αρχή: Ο.Α.Κ. Α.Ε.  
 Περιγραφή – Αντικείμενο του διαγωνισμού: Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ».

 Κωδικολόγιο Ειδών (CPV): 44164310-3, 44164200-9
 Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν 

ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης : 10 μήνες
 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 ΕΣΗΔΗΣ: 77471
 Καταληκτική Ημερομηνία και Τόπος Υποβολής προσφορών: μέχρι και την  05/08/2019 και ώρα 15:00 στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην Ελληνική γλώσσα

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 19/07/2019
Α. Π.: 8312
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 Διενέργεια διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται (3) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 09/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Εγγυήσεις  συμμετοχής
o ΤΜΗΜΑ 1: 1.503,33 ευρώ
o ΤΜΗΜΑ 2: 725,92 ευρώ
o ΤΜΗΜΑ 1 & ΤΜΗΜΑ 2: 2.229,25 ευρώ

 Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από Ε.Μηλιδάκης τηλ.: Τηλέφωνα: 28210-
29214, Fax: 2821029250 ή στο e-mail: oakae@oakae.gr,κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες.

 Δημοσιότητα : Η παρούσα περίληψη δημοσιεύτηκε: 

Στον ελληνικό τύπο

Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://oakae.gr, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ - ΚΗΜΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr και  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
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