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Προς κάθε ενδιαφερόμενο  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε εκτέλεση της  υπ' αρ. 66/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:    

Α. Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1614/11-02-2020 διακήρυξης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Α΄ - Β΄ Φάσεις Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας, Πορθμείο Εσωτερικού, Παλαιός Λιμένας 
Ηγουμενίτσας, καταφύγια σκαφών Πλαταριάς – Συβότων - Σαγιάδας)», η οποία έλαβε συστημικό 
αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 85947 έτσι ώστε από το υποστοιχείο Β.4 του όρου 2.2.9.2 της διακήρυξης 
«Αποδεικτικά Μέσα», απαλείφεται από τη σελίδα 18 της διακήρυξης η περίπτωση β του υποστοιχείου 
Β.4 όπου αναγράφεται ότι οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν «…β. Αντίγραφα συμβάσεων, 
τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, των εκτελεσθεισών ή εκτελούμενων εργασιών στη συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με αυτές της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και ειδικότερα σε 
Υποσταθμό Μέσης Τάσης ισχύος 2000 KVA, σε σύστημα Building Management System – BMS και σε 
εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού κτιρίων την τελευταία πενταετία (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 
μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Μέχρι την ημερομηνία αυτή να έχει ολοκληρωθεί ο 
χρόνος της εμπειρίας)».                                                              

Β. Την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών στον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Νέα 
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 13η/5/2020, ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 13.00'. 

Γ. Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ως άνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση προσφορών). Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 18η/5/2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00'. Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης 
είναι η 7η/5/2020.  

Δ.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης αρ.πρωτ.1614/11-2-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006273264 
2020-02-11 ) 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

 

Πορφύρης Β. Αθανάσιος 
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