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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 92343)

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τηλ: 2821029300 Φαξ: 2821029250
E-mail:oakae@oakae.gr, Ιστοσελίδα:www.oakae.gr

2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-09-
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-09-
2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

4. Κωδικός  CPV:45231300-8
5. Χρηματοδότηση : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΚΑ (ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ): ΚΑ Δαπανών Δήμου Αποκορώνου: 

63-7312.013
6. Τόπος εκτέλεσης: Δημοτική Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σε ευθεία απόσταση 30 km νοτιοανατολικά της πόλης των Χανίων 
και μεταξύ των οικισμών Μάζας και Καβρού. Η περιοχή υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αποκορώνου, 
της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης. (Κωδικός NUTS:EL434)

7. Σύντομη περιγραφή: Τα Έργα, που θα κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία και θα 
παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία είναι τα επόμενα :

Τα έργα Ύδρευσης Αστικής – Τουριστικής Περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό, Δήμου Αποκορώνου, 
με Νερά Υδροεωτρήσεων, που θα κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία και θα παραδοθούν σε 
πλήρη λειτουργία είναι τα επόμενα. Τα έργα αυτά φαίνονται στο σχέδιο Υ1, οριζοντιογραφίας της 
γενικής διάταξης των έργων, κλίμακας 1 : 10.000 που συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθώς 
και στα λεπτομερέστερα σχέδια της Μελέτης των Έργων.
• Αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης, μήκους 2.415 m, από την δεξαμενή Δ1 (Μάζας) έως Κάτω 
Φονέ, στη  αρχή του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς :  Θέση Θ1 – δεξαμενή Δ4 (Μεταλλική Αλμυρού).
• Αγωγός διανομής νερού ύδρευσης, μήκους 6.913 m, από την δεξαμενή Δ4 (Μεταλλική Αλμυρού) 
έως Καβρό (Θέση Θ10).

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 03/09/2020
Α. Π.: 10469
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8. Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το 
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν4412/2016.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
σε έργα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 2ης τάξης και άνω 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η 
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.Ε.Π

10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στην διακήρυξη. 

11. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπό) φάκελο, όλα τα στοιχεία 
της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 

διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννιά (9) μηνών, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

15. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.

16. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι εννιά χιλιάδων εκατό ογδόντα πέντε 
ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (29.185,81 €). η οποία απευθύνεται στον κύριο του έργου που είναι ο 
Δήμος Αποκορώνου. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο 
ισχύος μικρότερο των 10 μηνών. 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.

17. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.oakae.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ
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Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παπαδογιαννης Αριστείδης
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