
                                                                                                  

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΓ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές 
περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων 
βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 του ΠΑΑ 2014-2020

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ
της πράξης:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1 Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ 
Οδός: Όαση Βαρυπέτρου Οδός Γολγοθά 2
Ταχ.Κωδ.: 73100
Τηλ.: 28210-29300   / Telefax: 28210-29250
E-mail: oakae@oakae.gr
Πληροφορίες:Εμ. Πενθερουδάκης (2831027501)
Ι.2 Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης. 

Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής έργου κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή» σύμφωνα με τις  διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για 
απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr με 
κωδικό  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 89810

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 04/05/2020
Α. Π.: 4659

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από EFSTRATIOS
MILIDAKIS
Ημερομηνία:
2020.05.04
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. 
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι γραμμένες στην Ελληνική είτε στην 
Αγγλική γλώσσα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά και έχουν 
δικαίωμα να παρίστανται μόνο τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1 Τίτλος:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

II.2 Σύντομη περιγραφή - γενικά χαρακτηριστικά του έργου: 
Το παρόν έργο αφορά στο σύνολο των αναγκαίων και απαραίτητων εργασιών για την επέκταση του 
κεντρικού αγωγού,  μεταφοράς του νερού, από το φράγμα Ποταμών προς τον κάμπο Ρεθύμνης και 
συγκεκριμένα για το τμήμα από τον οικισμό Πηγής έως τον οικισμό Πρίνου, ώστε να καταστεί 
απολύτως λειτουργικό το σύνολο του έργου, όπως αυτό αρχικά σχεδιάσθηκε για την άρδευση 
24.000 στρεμμάτων του κάμπου Ρεθύμνου και την ουσιαστική ενίσχυση της υδροδότησης του 
Δήμου Ρεθύμνου, με την τοποθέτηση αγωγών από ελατό χυτοσίδηρο διαμέτρου DN300 έως DN600, 
PN30atm.  

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΗΚΟΣ 
(μ)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
(χιλ)

1 Τερματικό φρεάτιο Πηγής Φ9 – Φ10 (διασταύρωση με 
αγροτικό δρόμο)

459 600

2 Φ.10 – Φ.12 (διασταύρωση με την κύρια δημοτική οδό 
(Παγκαλοχώρι – Λούτρα)

1116 600

3 Φ.12 – Φ.14 (ΕΟ 23 Λούτρα – Βιράν Επισκοπή) 1240 600
4 Φ.14 – Φ.17 ΠΕΟ (Βιράν Επισκοπή – Πέραμα) 1891 500
5 Φ.17 – Φ.20 (επί της ΠΕΟ στη διασταύρωση της με δημοτική 

οδό προς Έρφους)
1880 400

6 Φ.20 – Φ.21 (επί της ΠΕΟ στη διασταύρωση της με κύρια 
δημοτική οδό προς Πρίνο - Λατζιμά).

131 400

Επιπλέον περιλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης στο υφιστάμενο υδραγωγείο, 1 νέα 
μεταλλική δεξαμενήωφέλιμου όγκου V=250m3 στην περιοχή Γιαννουδίου, καθώς και το 
σύνολο των αναγκαίων και απαραίτητων εργασιών για την  κατασκευή δευτερευόντων 
αγωγών από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς, DN 125 έως DN 315. Οι αγωγοί θα αποτελούν 
διακλαδώσεις του κεντρικού αγωγού για να τροφοδοτήσουν υφιστάμενες δεξαμενές,  
διαχείρισης ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, καθώς και νέα αρδευτικά δίκτυα που θα καλύπτουν τμήματα 
των περιοχών Γιαννούδι, Ξηρό Χωριό και Μυσσίρια από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς, DN 
125 έωςDN 355 και περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια του 
έργου.

II.3 Εκτιμώμενη αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ :3.870.967,74 Ευρώ
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. 
του έργου είναι:0011391845 και ο κωδικός ΣΑΕ:2019ΣΕ08210020.
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II.4 Κωδικός CPV:
45232120-9(Αρδευτικά έργα)
45247000-0 (Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και 

υδραγωγείων)

II.5 Κριτήριο ανάθεσης:
Το κριτήριο ανάθεσης βάσει του οποίου, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης είναι η «πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

II.6 Διάρκεια σύμβασης:
Δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

II.7 Τόπος κατασκευής του έργου:
Το έργο θα κατασκευασθεί στην Περιφερειακή ΕνότηταΡεθύμνης, στο Δήμο Ρεθύμνης (κωδικός 
NUTS: EL433).

Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1 Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των 

απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Όσον αφορά στην καταλληλόλητα, για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της 
διακήρυξης («Υδραυλικά έργα»). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας, πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
i) ιδία κεφάλαια, ελάχιστου ύψους 750 000,00 EUR. Από τα ιδία κεφάλαια, εξαιρούνται τα 
ποσά του μετοχικού κεφαλαίου, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής 
τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές και
ii) αξία παγίων, ελάχιστου ύψους 150 000,00 EUR.
iii) συνολικό κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία τριετία, κατ΄ελάχιστον ίση με: 
1.500.000,00 EUR.
Σε περίπτωση ένωσης, όλες οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται από ένα (1) 
τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ.4 του Ν. 3669/2008, 
όπως ισχύει.
Διευκρινίζεται ότι οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, δηλώνουν τη μη 
υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συμβάσεων, στο πεδίο «Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» της Ενότητας 
Β: «Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια» του Μέρους IV «Κριτήρια επιλογής» του 
Ε.Ε.Ε.Σ..
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III.1.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας, πρέπει να διαθέτει στην κατηγορία 
«Υδραυλικά έργα», κατ’ ελάχιστον:2 τεχνικούς, με ελάχιστη εμπειρία 12έτη ή τουλάχιστον 1 
τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία 12έτη και 2 τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία 9έτη. Επίσης ένας 
από τους δύο συνολικά τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία 9έτη επιτρέπεται να αντικατασταθεί 
από δύο τεχνικούς τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία 6έτη.
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα (1) 
τουλάχιστον από ταμέλη της ένωσης.
Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει μηχανολογικό 
εξοπλισμό αξίας ελαχίστου ύψους 45.000 EUR.
Επίσης, κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει στην 
κατηγορία «Υδραυλικά έργα», αθροιστικά εμπειρία, κατά την τελευταία πενταετία, 
κατ΄ελάχιστον ίση με: 625.000,00 EUR.

Σε περίπτωση ένωσης, οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται από ένα (1) 
τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
IV.1 Προθεσμία παραλαβής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την  22-05-2020 και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι επί 
ποινή αποκλεισμού να λάβουν και να καταθέσουν βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής ότι ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

IV.2 Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.

IV.3 Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 28-05-2020 και ώρα 10.00 π.μ .  Οι προσφορές 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της Διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
V.1 Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα επτά 
χιλιάδων και τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών  (77.419,35 
EUR).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι, η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει, τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 22/12/2020, άλλως, η 
προσφορά απορρίπτεται.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
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επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

V.2 Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 
Λεωφόρος Θηβών 196 – 198(Κτίριο Κεράνης)
Άγ. Ιωάννης Ρέντης 
18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο :http://www.aepp-procurement.gr

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 39/2017 
(64/Α΄).

                            Χανιά, 04/05/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ

Παπαδογιάννης Αριστείδης
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