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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΟΑΚ ΑΕ 01/2020

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει ποιότητας - τιμής, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την 
συντήρηση και παρακολούθηση των Δικτύων και λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων του 
Οργανισμού» ΠΙ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ Π2 ΡΕΘΥΜΝΟ» προϋπολογισμού  60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου 
:www.oakae.gr.
CPV:50000000-5,  Κωδικός NUTS: GR 434
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης παροχή υπηρεσιών: Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την 
συντήρηση και παρακολούθηση των Δικτύων και λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού» ΠΙ ΧΑΝΙΑ 
ΚΑΙ Π2 ΡΕΘΥΜΝΟ

Διάρκεια:3 Μήνες.
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.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά. Ο ΟΑΚ ΑΕ. δύναται να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση]

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Παραλαβή προσφορών: Από 14/01/2020 και ώρα 09.00 πμ έως 23/01/2020 και ώρα 15.00 μμ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24/01/2020 και ώρα 10:00.
Χρηματοδότηση:61.00.02
Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στη 
διαύγεια (diavgeia.gov.gr) και στο site του OAK AE (www.oakae.gr).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 13/01/2020
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