Ο.Α.Κ. ΑΕ, 10/07/2020
Α. Π.: 7888
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Όαση Βαρυπέτρου
Τ.Κ.: 73100
Αρμόδιος Υπάλληλος: Ε. Μηλιδάκης
Τηλέφωνο: 2821029224
E-mail: oakae@oakae.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-στα πλαίσια έρευνα αγοράς
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (CPV: 24110000-8) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118.
Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα
τέσσερα ευρώ (2.474,00 €) προ Φ.Π.Α.
Διάρκεια: έως 31-12-2020
Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Οργανισμού, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 17/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει
1. Τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2
του άρθρου 73 του Ν.4412/16 ήτοι


απόσπασμα του ποινικού μητρώου,



φορολογική ενημερότητα



ασφαλιστική ενημερότητα

Εναλλακτικά, ο οικονομικός φορέας δύναται αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός
φορέας θα δηλώνει:

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Σελ 1

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των
εξής προσώπων:

διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),


μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και



νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.
2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών ΟΑΚ ΑΕ

Μηλιδάκης Ευστράτιος

Συνημμένα έγγραφα:



Παράρτημα Α: Ο προϋπολογισμός
Παράρτημα Β: Η Οικονομική προσφορά

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Σελ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Βιομηχανικά Αέρια και Αναλώσιμα ΟΑΚ ΑΕ
Περιγραφή Είδους

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Αναγόμωση φιάλης οξυγόνου 10 λίτρων
Αναγόμωση φιάλης οξυγόνου 20 λίτρων
Αναγόμωση φιάλης οξυγόνου 50 λίτρων
Αναγόμωση φιάλης προπανίου 10 λίτρων
Γάντια δερματο-πάνινα
Ρυθμιστής φιάλης προπανίου υψηλής πίεσης
Σώμα Γείωσης 361
Λάστιχο οξυγόνου - προπανίου διπλό (μέτρο)
Κόφτης σπαστός

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΖΕΥΓ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
m
ΤΕΜ

5
5
30
30
10
8
8
30
2

Τιμή μονάδας
(ευρώ προ
ΦΠΑ)
21,00
28,00
32,00
20,00
3,50
13,00
10,00
5,00
150,00

ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ προ ΦΠΑ)
ΦΠΑ (24%)
Σύνολο(ευρώ με ΦΠΑ)

Σύνολο
(ευρώ προ
ΦΠΑ)
105,00
140,00
960,00
600,00
35,00
104,00
80,00
150,00
300,00
2.474,00
593,76
3.067,76

ΟΡΟΙ

1. Η προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ/νσης,
προσδιοριζόμενες επιτόπου με τα αναγκαία προς αποκατάσταση υλικά.
2. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη προμήθειας υλικών τα οποία δεν αναγράφονται στον παραπάνω Πίνακα, η
προμήθεια θα εξετάζεται μεμονομένα από την αρμόδια Διεύθυνση με βάση την προσφερόμενη τιμή του αναδόχου
έναντι της τρέχουσας τιμής αγοράς, χωρίς ο ΟΑΚ να δεσμεύεται για την αποδοχή της.
3.Ο ΟΑΚ ΑΕ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να μην ενεργοποιήσει/εκτελέσει μέρος ή στο σύνολο της την
παρούσα δαπάνη, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εάν αυτό κριθεί ορθό απο τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει φυσική έδρα (για παράδοση υλικών) εντός του ιστού της πόλης των
Χανίων, η αποστολή των εκάστοτε υλικών θα γίνεται στην έδρα του ΟΑΚ ΑΕ.
5. Τυχόν δαπάνες που μπορεί να προκύψουν για τις τμηματικές αποστολές των υλικών βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο, χωρίς να αξιώνει καμία επιπρόσθετη χρέωση αποστολής.

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Σελ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………..

ΠΡΟΣ: ΟΑΚ ΑΕ

ΑΦΜ:

Τμήμα Προμηθειών

Διεύθ:΅……………………
Δ ΟΥ:……………………………
Τηλ:………………………………..
Email:……………………..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ Βιομηχανικά Αέρια και Αναλώσιμα ΟΑΚ ΑΕ
Περιγραφή Είδους
Αναγόμωση φιάλης
οξυγόνου 10 λίτρων
Αναγόμωση φιάλης
οξυγόνου 20 λίτρων
Αναγόμωση φιάλης
οξυγόνου 50 λίτρων
Αναγόμωση φιάλης
προπανίου 10 λίτρων

ΜΜ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

Γάντια δερματο-πάνινα
Ρυθμιστής φιάλης
προπανίου υψηλής
πίεσης

ΖΕΥΓ

Σώμα Γείωσης 361
Λάστιχο οξυγόνου προπανίου διπλό
(μέτρο)

ΤΕΜ

Κόφτης σπαστός

ΤΕΜ

ΤΕΜ

m

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιμή
μονάδας
(ευρώ προ
ΦΠΑ)

5

21,00

5

28,00

30

32,00

30

20,00

10

3,50

8

13,00

8

10,00

30

5,00

2

150,00

ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ προ ΦΠΑ)
ΦΠΑ (24%)
Σύνολο(ευρώ με ΦΠΑ)

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Σύνολο
(ευρώ προ
ΦΠΑ)

Ποσοστό
έκπτωσης
%

Τιμή μονάδας
προσφοράς
(ευρώ προ
ΦΠΑ)

Σύνολο
προσφοράς
(ευρώ προ
ΦΠΑ)

105,00
140,00
960,00
600,00
35,00

104,00
80,00

150,00
300,00
2.474,00
593,76
3.067,76

Σελ 4

ΟΡΟΙ

1. Η προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ/νσης,
προσδιοριζόμενες επιτόπου με τα αναγκαία προς αποκατάσταση υλικά.
2. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη προμήθειας υλικών τα οποία δεν αναγράφονται στον παραπάνω Πίνακα, η
προμήθεια θα εξετάζεται μεμονομένα από την αρμόδια Διεύθυνση με βάση την προσφερόμενη τιμή του αναδόχου
έναντι της τρέχουσας τιμής αγοράς, χωρίς ο ΟΑΚ να δεσμεύεται για την αποδοχή της.
3.Ο ΟΑΚ ΑΕ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να μην ενεργοποιήσει/εκτελέσει μέρος ή στο σύνολο της την παρούσα
δαπάνη, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εάν αυτό κριθεί ορθό απο τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει φυσική έδρα (για παράδοση υλικών) εντός του ιστού της πόλης των Χανίων, η
αποστολή των εκάστοτε υλικών θα γίνεται στην έδρα του ΟΑΚ ΑΕ.
5. Τυχόν δαπάνες που μπορεί να προκύψουν για τις τμηματικές αποστολές των υλικών βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο, χωρίς να αξιώνει καμία επιπρόσθετη χρέωση αποστολής.

ΥΠΟΓΡΑΦΉ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Σελ 5

