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Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: Όαση Βαρυπέτρου, 
Οδός Γολγοθά 2, Τ.Κ. 73100, Χανιά 
Τηλ: 2821029300 
Φαξ: 2821029250 
Εmail: oakae@oakae.gr  
URL:    https://www.oakae.gr

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών   

για την 

Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για το έτος 2020 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 1.800,00 ευρώ προ Φ.Π.Α.

(CPV: 41110000-3)

Ο ΟΑΚ Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή,

Έχοντας υπόψη:
 Το Ν. 4138/19-03-2013, Άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.».
 Την υπ’ αριθ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου «Οργανισμός  Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση 
Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» 
(ΦΕΚ 1473/ τ. Β’/18-06-2013).

 Την υπ’ αριθ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών 
του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ 284/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-06-2013) και τις τροποποιήσεις αυτού.

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ 2836/ τ. 
Β’ /07-11-2013).

 Την Αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ 2733/ τ. Β’ /25-10-2013.

 Την Αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαση Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων 
και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) 
«Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη 
και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα 
Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)».

 Το Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 31/03/2020
Α. Π.: 3749
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 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11/03/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020).

 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14/03/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 64/τ. Α’/14-03-
2020).

 Τη με αριθ. πρωτ. 3248/16-03-2020 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου ΟΑΚ Α.Ε. με θέμα 
«Λειτουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. κατά το Διάστημα Άμεσου Κινδύνου 
Εμφάνισης και Διάδοσης του Κορωνοϊού SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: ΨΧΤΣΟΞ5Ψ-ΠΞΡ).

 Το με αριθ. πρωτ. 2327/21-02-2020 πρωτογενές αίτημα - εισήγηση του Δ/ντη της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 20REQ006453583).

 Τη με αριθ. πρωτ.  3434/19-03-2020 έγκριση δαπάνης (AΔΑΜ: 20REQ006454695).
 Τη με αριθ. πρωτ. 3486/20-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΘΓΧΟΞ5Ψ-6ΞΔ).

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες των γραφείων του 
Οργανισμού για το έτος 2020 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), συνολικού προϋπολογισμού ποσού 1.800,00 ευρώ 
προ Φ.Π.Α. και καλεί κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά.  

Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 
118 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 64.08.99 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020 του ΟΑΚ Α.Ε.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους μέσα σε κλειστό σφραγισμένο 
φάκελο, από την 01/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, και μέχρι την 07/04/2020, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 15.00, στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού.  

Κατ' εξαίρεση και λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οικονομικοί φορείς συνιστάται να υποβάλλουν τις 
προσφορές 
 Ταχυδρομικώς ή με εταιρία ταχυμεταφορών (courier), στη διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., οδός Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου, ΤΚ 73100, Χανιά, ή 
 μέσω fax στον αριθμό 2821029250  (με συνοδευτική σελίδα), ή 
 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση ddyoakae@oakae.gr 

Σε κάθε περίπτωση υποβολής θα πρέπει να αναγράφεται - στο φάκελο ή στη συνοδευτική σελίδα ή 
στο θέμα email - το εξής: 

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

Η Υπηρεσία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το 
πέρας της διαδικασίας. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Χρόνος παράδοσης των ειδών: Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του ΟΑΚ Α.Ε. και μέχρι εξάντλησης 
του προϋπολογισμού.

Ο ΟΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια του 
προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια ορισμένων ή όλων των 
ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες του. Στην περίπτωση αυτή o ανάδοχος (προμηθευτής) δεν έχει 
δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την κάλυψη του συνολικού 
προϋπολογισμού της.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά 
τεμάχιο. 

Οι προσφερόμενες ποσότητες δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα ξεκινήσει από την  ημέρα υπογραφής της σύμβασης στον 
μειοδότη και θα γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης με τον ΟΑΚ Α.Ε.,  ως εξής:

 Για τα Χανιά: στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στα Χανιά οδός Γολγοθά 2, Όαση 
Βαρυπέτρου Χανίων, 73100.

 Για το Ηράκλειο: στα γραφεία του Οργανισμού οδός Μάχης Κρήτης 3, 71303.

με δαπάνη και μέσα του προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης. 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της μέχρι και την 31/12/2020. 
Ο ΟΑΚ Α.Ε. μπορεί μονομερώς να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης μέχρι την εξάντληση του 
προϋπολογισμού της.

Ο ΟΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια ορισμένων 
ή όλων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Ο ανάδοχος (προμηθευτής) δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας  μέχρι την 
κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της . 

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους απαγορεύεται. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Φάκελος θα έχει την ένδειξη:  

«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ Α.Ε. ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., οδός Γολγοθά 2,  Όαση 
Βαρυπέτρου, ΤΚ 73100, Χανιά.

και τα στοιχεία του αποστολέα.
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Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 

i. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β (επί ποινή αποκλεισμού).

ii. Τα σχετικά πιστοποιητικά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΙΙ. Απαιτήσεις).

Οι τιμές πρέπει να δίνονται σε ευρώ, ανά μονάδα και θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός 
του Φ.Π.Α. .

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/12/2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της ανάδειξης «προσωρινού αναδόχου», θα εκδοθεί 
σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στη 
συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί μόνο τον προσφέροντα στον οποίο είναι να γίνει  η 
κατακύρωση να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά εντός 10 ημερών.

1) Α π ό σ π α σ μ α  τ ο υ  σ χ ε τ ι κ ο ύ  μ η τ ρ ώ ο υ ,  ό π ω ς  τ ο υ  π ο ι ν ι κ ο ύ  μ η τ ρ ώ ο υ  ή ,  ε λ λ ε ί ψ ε ι  
α υ τ ο ύ ,  ι σ ο δ ύ ν α μ ο  έ γ γ ρ α φ ο  που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό με ημερομηνία έκδοσης έως τρείς (3) 
μήνες πριν την υποβολή τους) ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 73 παράγραφος 1 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

2) Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  και α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς  ε ν η μ ε ρ ό τ η τ α ς  εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (με ημερομηνία  ισχύος κατά το 
χρόνο υποβολής τους).

3) Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό / β ε β α ί ω σ η  τ ο υ  ο ι κ ε ί ο υ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  ή  ε μ π ο ρ ι κ ο ύ  
μ η τ ρ ώ ο υ  του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
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εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
τους).

4) Ν ο μ ι μ ο π ο ι η τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α  σ ύ σ τ α σ η ς  και ν ό μ ι μ η ς  ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η ς  (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 

5) Οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό απαιτηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Σημειώνεται ότι, όποιο από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά δεν είναι εφικτό να 
προσκομιστεί (εκτός αυτών που μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά), εξαιτίας των έκτακτων μέτρων 
που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της κορωνοϊού COVID-19 και κατ' επέκταση 
των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών κ.λπ., μπορεί 
να αντικατασταθεί με Υ.Δ. του Ν.1599/86 με την υποχρέωση να προσκομιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Προσφέρεται ελεύθερη πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
https://www.oakae.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
2821029214, κ. Ε. Μηλιδάκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 Τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις και ενδεικτικός πίνακας ειδών προμήθειας: 

εμφιαλωμένο νερό  

ΑΙ. Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η προμήθεια αφορά σε φιάλες εμφιαλωμένου νερού 10lt, μίας χρήσης, για τις ανάγκες των Γραφείων 
του Οργανισμού για το έτος 2020.

ΑΙΙ. Απαιτήσεις

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: α) τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων (π.χ. πιστοποιητικό ΗΑCCP) και διασφάλισης ποιότητας (π.χ. σχετικό πιστοποιητικό ISO 
κ.λπ.), και β) τα απαραίτητα πιστοποιητικά από λοιπούς αρμόδιους – κρατικούς και μη – φορείς 
(όπως: άδεια λειτουργίας εμφιαλωτηρίου επιτραπέζιου νερού ή/και άδεια εκμετάλλευσης πηγής 
φυσικού μεταλλικού νερού, άδεια ΓΧΚ κ.λπ.)

 O Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια των συσκευών τοποθέτησης φιαλών νερού.
 Οι συσκευές τοποθέτησης των φιαλών νερού θα πρέπει να ελέγχονται, να συντηρούνται και να 

απολυμαίνονται τουλάχιστον τρεις (3) φορές ανά έτος από τον Ανάδοχο.  
 Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά τόσο στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΚ Α.Ε στο Ν. Χανίων 

όσο και στα λοιπά Γραφεία του Οργανισμού στην υπόλοιπη Κρήτη (Ν. Ηρακλείου)

** Η προσφορά που δεν ικανοποιεί τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις αποτελεί 
κριτήριο αποκλεισμού από τη διαδικασία.**
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Προς: ΟΑΚ Α.Ε.  

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Πίνακας Β1
Είδος Τιμή ανά τεμάχιο 

Εμφιαλωμένο νερό φιάλη 10lt*: τιμή προ Φ.Π.Α.

Εμφιαλωμένο νερό φιάλη 10lt*:  Φ.Π.Α. (…..%)

Εμφιαλωμένο νερό φιάλη 10lt*: τιμή με Φ.Π.Α.

         * Μίας χρήσης.                

Σημειώσεις:
 Έλαβα γνώση των ειδικών όρων και απαιτήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφορών του ΟΑΚ Α.Ε. για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

 Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα πραγματοποιείται με δική μου δαπάνη τμηματικά ή άπαξ,  
κατόπιν συνεννόησης, στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚ Α.Ε.: α) στο Ν. Χανίων στα 
Κεντρικά Γραφεία τoυ Οργανισμού στα Χανιά οδός Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανίων, 73100, 
και β) στο  Ν. Ηρακλείου στο Ηράκλειο οδός Μάχης Κρήτης 3, 71303.

 Η  παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι την  31/12/2020.
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