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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
73100
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: E.ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: +30 2821029300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr
Φαξ: +30 2821029250
Κωδικός NUTS: EL434
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.oakae.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
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 επεξεργασ
Αριθμός αναφοράς: 38/2019

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50000000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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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
ΤΜΗΜΑ 2 : «Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. που αφορά τη λειτουργία του εργαστηρίου ποιοτικού
ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 440 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. που αφορά την συντήρηση και παρακολούθηση των δικτύων και λοιπών
εγκαταστάσεων της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50000000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. που αφορά την συντήρηση και παρακολούθηση των δικτύων και λοιπών
εγκαταστάσεων της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της παροχής υπηρεσίας / Στάθμιση: 100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμός οργάνωσης και ανταπόκρισης στις ανάγκες της παροχής υπηρεσιών : /
Στάθμιση: 100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμός δυνατότητας άμεσης ανταπόκρισης / Στάθμιση: 100
Τιμή - Στάθμιση: 100

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 360 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

3/5

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. που αφορά τη λειτουργία του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου της
εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38434560

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ - ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. που αφορά τη λειτουργία του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου της
εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της παροχής υπηρεσίας / Στάθμιση: 100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμός οργάνωσης και ανταπόκρισης στις ανάγκες της παροχής υπηρεσιών /
Στάθμιση: 100
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμός δυνατότητας άμεσης ανταπόκρισης / Στάθμιση: 100
Τιμή - Στάθμιση: 100

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/09/2019
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/10/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣΑΕ
ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
ΧΑΝΙΑ
73100
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2821029214
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr
Φαξ: +30 2821029250

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/08/2019

