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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14/2021 ΟΑΚ ΑΕ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου:

«Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων των εργασιών συνεργείων

ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2021»

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016

1.
Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τηλ 2821029300, fax: 2821029250
E-mail: oakae@oakae.gr, Ιστοσελίδα:www.oakae.gr
2.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02-04-2021,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00.
3.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-04-2021, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ5
4.

Κωδικός CPV:45000000-7

5.

Τόπος εκτέλεσης Ν ΧΑΝΙΩΝ

6.

Προϋπολογισμός: 59.652,36 ευρώ προ ΦΠΑ

7.

Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι ΟΑΚ ΑΕ (62.07.01.3024)

8.
Σύντομη περιγραφή: Η παρούσα αφορά το έργο « Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και
οδοστρωμάτων των εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2021 ».
και αφορά εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών σε οδούς που έχουν υποστεί ζημιές από εργασίες
αποκατάστασης βλαβών των αρδευτικών δικτύων του ΟΑΚ Α.Ε.
Η μελέτη αυτή καλείται να αντιμετωπίσει την περίπτωση αποκατάστασης φθορών εξαιτίας εργασιών των
συνεργείων του Ο.Α.Κ. Α.Ε
Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση κάθε τομής θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο την επόμενη μέρα
από τη μέρα που ξεκίνησε η επισκευή της. Σε περίπτωση που γίνει προεργασία από την προηγούμενη μέρα
της αποκατάστασης ο ανάδοχος θα πρέπει τηρήσει αυστηρά όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα
ασφαλείας πεζών και οχημάτων. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και
για την λήψη μέτρων ασφαλείας καθ' όλη την διάρκεια εργασιών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μέρες που ο καιρός θα είναι αίθριος κατόπιν συνεννοήσεως με τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατόπιν παρακολούθησης των μετεωρολογικών προγνώσεων της ΕΜΥ για τις
περιοχές που θα γίνουν οι επισκευές.
Η Δ/νση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε για όλες τις παραπάνω εργασίες
που αφορούν αποκατάσταση τομών θα υποδεικνύει στον ανάδοχο συγκεκριμένο αριθμό τομών που θα
πρέπει αποκλειστικά εντός 10 ημερών από την ειδοποίηση - εντολή γραπτή ή προφορική να τις έχει
αποκαταστήσει. Μπορεί όμως να δίνει έστω και μία μόνο τομή για αποκατάσταση εάν η Δ/νση Διαχείρισης
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Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κρίνει μεγάλη την επικινδυνότητα της υπάρχουσας
κατάστασης για τους διερχόμενους πολίτες και τα μέσα μεταφοράς.
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
9.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα στις κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α1Η ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 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 σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ΟΑΚ ΑΕ

11.

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

12.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
13.
Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
14.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται έως 31-12-2021. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές
τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
15.

Εγγύηση Συμμετοχής Δεν απαιτείται

16.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.oakae.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
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