
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 11900/16-09-2021 Απόφασης του 
14/2021 Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. με την οποία εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στην προβλεπόμενη διαπραγμάτευση,  
έχοντας υπόψη και την με αρ. πρωτ. 230064/13-08-2021 (ΑΔΑ: 69Σ6465ΧΘΞ-29Π) Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την 02-11-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1
Α.D.Τ. ΩΜΕΓΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί  
Α.Τ.Ε. με δ.τ. Α.D.Τ.- ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. (Α.Μ. 
544)

8 Ε Ανδρικόπουλος 
Χαράλαμπος

2
STAND ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 
(Α.Μ. 606) 8 Β

Λουκάτος      
Νέστορας

3 ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ (Α.Μ.776) 8 Β Ζώης Χαράλαμπος

προκειμένου να συνάψει σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/21) για την υποβοήθηση του Ο.Α.Κ. 
Α.Ε. στις διαδικασίες ολοκλήρωσης ωρίμανσης των μελετών, για την ένταξη και δημοπράτηση του 
έργου του οδικού τμήματος του ΒΟΑΚ: «Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχειάς Άμμου» στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο Ανάδοχος της παρούσας ανάθεσης θα συνδράμει την Υπηρεσία στην εκπόνηση του εξής μελετητικού 
αντικειμένου:

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Γραφείο Προϊσταμένης Αρχής 

Διεύθ/νση:  Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου
Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ: 2810335790/335751 
Φαξ: 2821029250 
Εmail: oakae@oakae.gr,
           gagapakis@gmail.com
Πληρ: Αγαπάκης Γιώργος

            ΠΡΟΣ:

Α.D.Τ. ΩΜΕΓΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Τ.Ε (Α.Μ. 
544) e-mail:adt@adtomega.gr

STAND Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. (Α.Μ. 606)
    e-mail:geostand@stand.gr

ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ (Α.Μ.776)
   e-mail: info@deltameletitiki.gr

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 22/10/2021
Α. Π.: 13895
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1. Τις οριστικές στατικές μελέτες της γέφυρας Γ4 και των υπόλοιπων τεχνικών του έργου. 

2. Την οριστική στατική  μελέτη & μελέτη εφαρμογής του κτιρίου της σήραγγας.

3. Την οριστική στατική  μελέτη του 2ου σταδίου της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας. 

4.   Την σύνταξη του ΣΑΥ- ΦΑΥ και των τευχών δημοπράτησης του έργου.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της Σύμβασης του Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 172.360,00 € (139.000,00 
€ για αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου και 33.360,00 € για ΦΠΑ 24%) σε βάρος του εναρίθμου 
2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071, για σύναψη σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην συνολική αμοιβή της υπόψη σύμβασης θα περιλαμβάνονται η 
πλήρης αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πάσης φύσης δαπάνες και γενικά έξοδα του Τεχνικού 
Συμβούλου που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θα αναλάβει (όπως ασφαλίσεις, 
κρατήσεις, φόροι, έξοδα μετακινήσεών του, δαπάνες αναπαραγωγής παραδοτέων και λοιπές δαπάνες μη 
ρητά κατονομαζόμενες αλλά αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, καθώς και το 
όφελός του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες, εκ των οποίων τέσσερεις (4) μήνες αφορούν τον 
καθαρό χρόνο εκπόνησης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης σε ότι 
αφορά στις απαιτούμενες κατηγορίες και τάξεις πτυχίων, εφόσον απαιτείται, υποχρεούνται να συμπράξουν 
με άλλους οικονομικούς φορείς και να καταθέσουν την προσφορά ως σύμπραξη (ένωση οικονομικών 
φορέων).

Η συμμετοχή της κάθε ένωσης οικονομικών φορέων θα αποδεικνύεται με Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής 
των μελών της, ορισμού και αποδοχής κοινού εκπροσώπου, καθώς και με αντίγραφα πτυχίων που θα 
καλύπτουν τις προαναφερόμενες κατηγορίες μελετών.

Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, η οποία 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 

όπου στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένα έγγραφο 
αποδοχής ανάληψης των υπόψη υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με αναφορά στη χρονική διάρκεια 
ολοκλήρωσης του αντικειμένου (καθαρός χρόνος). 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, θα ληφθεί υπόψη η αναφερόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης του 
αντικειμένου (καθαρός χρόνος).
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00  π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 11.30  π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. (https://www.oakae.gr),  και 
συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις».

                     

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                
του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
             

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
5. Δ.Ο.Υ. / Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
6. Δ.Σ.Ε. / Ο.Α.Κ. Α.Ε.
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