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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Ο Οπγανιζμψρ Λιμένορ Ηγοςμενίηζαρ Α.Ε (Ο.ΛΗΓ. Α.Ε) διακηπωηηει ανοικηψ ηλεκηπονικψ διαγυνιζμψ για ηην 

επιλογή αναδψσος ζωμθυνα με ηο άπθπο 264 ηος Ν.4412/2016 με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ 

οικονομική άποτη πποζθοπά μψνο βάζει ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή), για ηην εκπψνηζη ηος έπγος με ηίηλο 

''Ολοκλήπωζη Κηιπίος Τεπμαηικού Σηαθμού Τ3'' με πποχπολογιζμψ 1.887.096,78 πλέον Φ.Π.Α. 

1) Πποζθέπεηαι ελεωθεπη, πλήπηρ, άμεζη και δυπεάν ηλεκηπονική ππψζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ Σωμβαζηρ απψ ηιρ 

12/02/2019 ζηην ιζηοζελίδα ηηρ www.olig.gr και ηος ΚΗΜΔΗΣ, ενϊ απψ 13/02/2019 ζηην ιζηοζελίδα ηος 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Πληποθοπίερ ζηο ηηλέθυνο: 26650 – 99318 - 99345, θαξ επικοινυνίαρ 26650 - 99330, Διεωθςνζη Έπγυν, 

απμψδιορ ςπάλληλορ για επικοινυνία: Αναζηάζιορ Εςζηπαηίος. 

2) Πποθεζμία ςποβολήρ πποζθοπών: Ημεπομηνία: 08/03/2019 και ϊπα 13:00 

Φάκελοι Πποζθοπών: Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι απψ ηοςρ ενδιαθεπψμενοςρ ηλεκηπονικά, μέζυ ηηρ 

διαδικηςακήρ πωληρ www.promitheus.gov.gr ηος ΕΣΗΔΗΣ. 

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ: 13/03/2019 και ϊπα 13:00. ζηη διεωθςνζη ''Οπγανιζμψρ Λιμένορ Ηγοςμενίηζαρ Α.Ε. 

Επιβαηικψρ Σηαθμψρ Τ2, Νέο Λιμάνι, Τ.Κ. 46100 Ηγοςμενίηζα'' 

3) Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν θςζικά ή νομικά ππψζυπα, ή ενϊζειρ αςηϊν πος διαθέηοςν Μ.Ε.Ε.Π  1ηρ ηάξηρ 

ζηα Οικοδομικά και 1ηρ ηάξηρ ζηα Η/Μ και πος είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

α) ζε κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) ζε κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Χϊπος (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη ΣΔΣ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη 

καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη 

Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ Σςμθυνίαρ, καθϊρ και 

δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και έσοςν ζςνάτει διμεπείρ 

ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν. 

4) Για ηην ζςμμεηοσή ζηον διαγυνιζμψ απαιηείηαι η καηάθεζη απψ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικοωρ θοπείρ, 

καηά ηοςρ ψποςρ ηηρ παπ. 1 α) ηος άπθπος 72 ηος ν. 4412/2016, εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ, πος ανέπσεηαι 

ζηο ποζψ ηυν 37.741,94 εςπϊ. Σηην πεπίπηυζη ένυζηρ οικονομικϊν θοπέυν, η εγγωηζη ζςμμεηοσήρ 

πεπιλαμβάνει και ηον ψπο ψηι η εγγωηζη καλωπηει ηιρ ςποσπεϊζειρ ψλυν ηυν οικονομικϊν θοπέυν πος 

ζςμμεηέσοςν ζηην ένυζη. 

Η παποωζα αναπηάηαι ζηο διαδίκηςο, ζηο ΚΗΜΔΗΣ και ζηον Ελληνικψ Τωπο. Επίζηρ θα αναπηηθεί και 

ζηον πίνακα ανακοινϊζευν ηηρ Ο.ΛΗΓ. Α.Ε. 

Η ζσεηική ηλεκηπονική διαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ ζηην πλαηθψπμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Σςζηημικψ 

Αωξονηα Απιθμψ : 80093 

Όλερ οι επικοινυνίερ ζε ζσέζη με ηα βαζικά ζηοισεία ηηρ διαδικαζίαρ ζωνατηρ ηηρ ζωμβαζηρ, καθϊρ και ψλερ οι 

ανηαλλαγέρ πληποθοπιϊν, ιδίυρ η ηλεκηπονική ςποβολή, εκηελοωνηαι με ηη σπήζη ηηρ πλαηθψπμαρ ηος Εθνικοω 

Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικϊν Δημοζίυν Σςμβάζευν (ΕΣΗΔΗΣ).  

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ 
τησ Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

 
 
 

Ανδρζασ Ε. Νταήσ 
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