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Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 78868
Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. 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»
38/2019 ΟΑΚ ΑΕ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητα - τιμή για την επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη
υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. 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».
Αναθέτουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Όαση Βαρυπέτρου Γολγοθά 2, 73100 Χανιά τηλ
2821029214, email: oakae@oakae.gr
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στις ιστοσελίδες
www.oakae.gr, www.promitheus.gov.gr και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
Κωδικός CPV: 50000000-5,

38434560-9

NUTS: ΕL 434
Περιγραφή – Αντικείμενο του διαγωνισμού: «Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. 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».
ΤΜΗΜΑ 1 : Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. που αφορά την συντήρηση και παρακολούθηση των
δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη
Προϋπολογισμός 1:360.000,00
2019: 80.000,00
2020: 280.000,00
ΤΜΗΜΑ 2 : «Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. που αφορά τη λειτουργία του εργαστηρίου ποιοτικού
ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη
Προϋπολογισμός 80.000,00
2019: 10.000,00
2020: 70.000,00
Εναλλακτικές προσφορές: Απορρίπτονται
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, που:
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
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είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμός που η υπό
ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του νόμου 4412/2016 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει
διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα Β.8.1
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 εκτέλεση της σύμβασης
Υποδιαίρεση σε τμήματα : ΝΑΙ
Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2%επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ
Για το ΤΜΗΜΑ 1: Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200,00 €)
Για το ΤΜΗΜΑ 2: χίλια εξακόσια ευρώ (1.600,00 €)

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητα τιμή.
Παραλαβή προσφορών: 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
Ημερομηνία λήξης προσφορών είναι η 25-09-2019 και ώρα 15.00.
Διενέργεια διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 02-10-2019 και ώρα 11:00
Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ 62.07.01.5024 & 61.98.03)
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 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Καζάσης Φώτης

