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Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ηγνπκελίηζαο Α.Ε (Ο.ΛΗΓ. Α.Ε) δηαθεξχηηεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ γηα ''Παποσή Υπηπεζιών Τεσνικού Σςμβούλος για ηην ςλοποίηζη ηων δπάζεων ηος έπγος New 

Brain'' ηος Ππογπάμμαηορ ADRION 2014-2020''  ζχκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ Ν.4412/2016. Σν θξηηήξην 

αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζα είλαη αποκλειζηικά βάζει ποιοηικών κπιηηπίων, κε πξνυπνινγηζκφ 105.000,00 πιένλ 

Φ.Π.Α. 

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο απφ ηελ 6ε 

Ινπιίνπ 2018 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο www.olig.gr θαη ηνπ ΚΗΜΔΗ ελψ απφ ηελ 9ε Ινπιίνπ 2018(ψξα 12.00) ζην 

ΕΗΔΗ. 

Η αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν έσο ηελ 24ε Ινπιίνπ 2018 εθφζνλ 

έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 20ε Ινπιίνπ 2018. Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ), 

ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε   30/07/2018 εκέξα Δεπηέξα θαη ψξα 

15:00΄. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε (180)  εκέξεο. 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο 

I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ηεο έλσζεο. . Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε πνπ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηαζηεί αλάδνρνο, ηα κέιε ηεο 

νθείινπλ -εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο- λα πεξηέιζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. 

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνζνχ 2.100,00€(δύο σιλιάδερ εκαηό 

εςπώ). Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Ηγνπκελίηζαο Α.Ε (Ο.Λ.ΗΓ. 

Α.Ε).  

H ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαηά 85% απφ ην Επξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη θαηά 15% απφ 

εζληθνχο πφξνπο . 

Σν  Σν πιήξεο θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ,ζην ΚΗΔΜΗ θαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν. Η ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΕΗΔΗ έιαβε Σςζηημικό Αύξονηα Απιθμό : 61717 

 Η Δηαθήξπμε έρεη ζπληαρζεί  βάζεη ηνπ πξφηππνπ ηεχρνπο γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ θάησ ησλ 

νξίσλ ηνπ λ. 4412/2016. 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 26650 99345, θαμ επηθνηλσλίαο 26650 99330, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία: θα 

Ιππνιχηε Γαηζέινπ. 

Ο Πξφεδξνο & Δ/λσλ χκβνπινο 

ηεο Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

 

 
 
 
Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-Ionian Network                       Αλδξέαο Ε. Νηαήο 

NEWBRAIN PROJECT  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ6ΚΣ469ΗΞ2-6ΡΧ


		2018-07-06T10:45:20+0300


		2018-07-06T11:33:17+0300
	Athens




