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ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου 
Άξονα Χανίων για την ανάκτηση 
επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευσηΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
ΚΑ (ΔΕΥΑΒΑ): 15.11.06

CPV: 45252127-4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ A.E. (O.A.K A.E.) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση», 

Εκτιμώμενης αξίας 8.000.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 86387 

με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου είναι η ΔΕΥΑΒΑ  και αναθέτουσα Αρχή ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 

www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.οακαe.gr).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-01-2020, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών ορίζεται η 31-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Προσκαλούνται σε σχετική διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4412/2016, στα γραφεία 

της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Χανίων, στις 02-12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι κατά τα έγγραφα 

της παρούσας σύμβασης δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί 

φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου. 

http://www.����e.gr/
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στο αντικείμενο της εκτέλεσης εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και 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.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που 

ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 ευρώ, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Προκήρυξη σύμβασης, δηλαδή το σχετικό τυποποιημένο έντυπο «Προκήρυξη Σύμβασης», απεστάλη, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 20-11-2019 (2019/S 224-548554)

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΟΑΚ ΑΕ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
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Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
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