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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη υπηρεσιών για τη 
λειτουργία του συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της λειτουργίας των αντλιοστασίων του Οργανισμού στην 
Π.Ε. Χανίων 45/2021 ΟΑΚ ΑΕ  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 139955

Αναθέτουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Όαση Βαρυπέτρου Γολγοθά 2, 73100 Χανιά Τηλ 
2821029214, email: oakae@oakae.gr
Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στις ιστοσελίδες www.oakae.gr, 
www.promitheus.gov.gr και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
Κωδικός CPV: 75100000-7
NUTS: ΕL 434
Προϋπολογισμός 170.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ 
Περιγραφή: Υποστήριξη υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της λειτουργίας 
των αντλιοστασίων του Οργανισμού στην Π.Ε. Χανίων
Εναλλακτικές προσφορές: Απορρίπτονται
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 4412/2016 
Υποδιαίρεση σε τμήματα : ΌΧΙ
Εγγυητική συμμετοχής: 3.400,00 ευρώ προ ΦΠΑ 
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει ποιότητα τιμή.
Παραλαβή προσφορών: 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 υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

 Ημερομηνία λήξης προσφορών είναι η 29-10-2021 και ώρα 15.00.
Διενέργεια διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 05-11-2021 και ώρα 11:00
Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 10 μήνες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι  61.98.02 & 62.07.01.3024
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παπαδογιάννης Αριστείδης 
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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Αριθμός ταυτοποίησης: 55291
Ταχ. διεύθυνση: ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΑ
Πόλη: ΧΑΝΙΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 73100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821029300
Φαξ:  +30 2821029250
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.oakae.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Υποστήριξη υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της λειτουργίας των 
αντλιοστασίων του Οργανισμού στην Π.Ε. Χανίων
Αριθμός αναφοράς: 139955

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71700000 Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Υποστήριξη υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της λειτουργίας των 
αντλιοστασίων του Οργανισμού στην Π.Ε. Χανίων

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 170 000.00 EUR
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II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υποστήριξη υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της λειτουργίας των 
αντλιοστασίων του Οργανισμού στην Π.Ε. Χανίων

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 170 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
σύμφωνα με άρθρο 75 του Ν 4412/2016 ,οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (επι ποινή αποκλεισμού) να 
διαθέτουν /παρέχουν
Α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τω τριών τελευταίων ετών (2017-2028-2019) τουλάχιστον ίσο ή 
μεγαλύτερο με το 50 % του προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ)
Β) Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ύψους κατ ελάχιστο ίσο με το ποσό με τον 
προϋπολογισμό
Γ) πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη με το 20% του προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ)

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κάθε διαγωνιζόμενος Οικονομικός φορέας ή τα μέλη του 
αθροιστικά (σε περίπτωση σύμπραξης/ ένωσης οικονομικών φορέων) απαιτείται να διαθέτει ομάδα εργασίας 
(ομάδα παροχής υπηρεσιών) η οποία θα πλαισιώνεται από τα ακόλουθα άτομα:
Α/Α Κλάδος/Ειδικότητα, ΑΤΟΜΑ
Υ 1 Κλάδων ΔΕ Τεχνικών των τομέων, κλάδων ή τμημάτων ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή ηλεκτρονικής 
κατεύθυνσης ή μηχανολογικής κατεύθυνσης 2
Υ 2 Κλάδων ΔΕ Τεχνικών ή ΔΕ Τεχνικών ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή ΔΕ ηλεκτρονικής κατεύθυνσης ή 
οποιαδήποτε ειδικότητα ΔΕ 3
Υ3-Y4 Κλάδων Ηλεκτρολόγοι ΔΕ Α’ Ειδικότητας 3

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/10/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/11/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΑΚ ΑΕ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣΑΕ
Ταχ. διεύθυνση: ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
Πόλη: ΧΑΝΙΑ
Ταχ. κωδικός: 73100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821029214
Φαξ:  +30 2821029250

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τασυμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται 
στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσειτου τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής 
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 
του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία 
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 
ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,σύμφωνα 
με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

21PROC009264571 2021-09-27
ΑΔΑ: 6ΡΖ3ΟΞ5Ψ-ΑΘΟ



5 / 5

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/09/2021
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