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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε (Ο.ΛΗΓ. Α.Ε) διακηρύττει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για 
''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ ΛΙΜΕΝΑ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ'' με προϋπολογισμό 81.388,64 € πλέον Φ.Π.Α. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης από τις 
13/032020 στην ιστοσελίδα της www.olig.gr και του ΚΗΜΔΗΣ, ενώ από 14/03/2020 στην ιστοσελίδα του 
ΕΣΗΔΗΣ. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26η Μαρτίου 2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 27η Μαρτίου 2020.  
Η προεκτιμημένη αμοιβή είναι 100.921,91 € με Φ.Π.Α (σύνολο εργασιών 59.976,89 €, απρόβλεπτες εργασίες 
10.615,91 €, εργολαβικό όφελος 10.795,84 € και Φ.Π.Α. 19.533,27 €). 
Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η  31η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 13:00΄. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, που να διαθέτουν 
στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιήσει παρόμοια έργα β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο,  σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης της Ο.ΛΗΓ. Α.Ε και τα άρθρα 19, 25, 254 και 255 
του 4412/2017  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού (1.628,00 €) των χιλίων 
εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον κύριο του έργου Οργανισμό Λιμένος 
Ηγουμενίτσας Α.Ε (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε). H σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται, στο ΚΗΔΜΗΣ και στον τοπικό Τύπο («ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ», «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ»). Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 
έλαβε Σ.Α.Α. :  88431 
 Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί  βάσει του πρότυπου τεύχους για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κάτω των 
ορίων του ν. 4412/2016. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26650 –99319, φαξ επικοινωνίας 26650 - 99330, Διεύθυνση Έργων.  
 
 

 
Ο  Διευθύνων  Σύμβουλος 

της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
 
 
 

Αθανάσιος Β. Πορφύρης 
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