
Σελ 1

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Τηλ: 2821029300
Φαξ: 2821029250
Email: oakae@oakae.gr Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 
URL: www.oakae.gr   Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 81995
Πληρ Ε. Μηλιδάκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων –ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
για τη διενέργεια της προμήθειας 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΑΚ ΑΕ 2019» 46/2019

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίωνμε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την 
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΑΚ ΑΕ 2020» 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση 

διαδικτύου : www.oakae.gr. Πληρ σύμβασης Κ Μηλιδάκης Ευστράτιος 2821029214.
3. Κωδικός CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09133000-0
4. Κωδικός NUTS: GR 434
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΑΚ ΑΕ 2019
6. Προϋπολογισμός: 92.300,00  Ευρώ προ Φ.Π.Α. Δικαίωμα προαίρεσης: 5.500,00 ευρώ προ ΦΠΑ
7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
8. Χρόνος: 12 μήνες 
9. Εγγυητική συμμετοχής: 2% επί του προϋπολογισμού για κάθε τμήμα
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο ΟΑΚ Α.Ε. θα 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 
τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ
12. Παραλαβή προσφορών: 

mailto:oakae@oakae.gr
http://www.oakae.gr/
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 06-12-
2019 και ώρα 15.00
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ στις 12-12-2019 και ώρα 11:00.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό για διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης ΟΑΚ ΑΕ

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 64.00.00
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 

και στο site του ΟΑΚ ΑΕ  www.oakae.gr, στη διαύγεια diavgeia.gov.gr και στον Ελληνικό Τύπο .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καζάσης Φώτης

Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
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