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ΘΕΜΑ:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ PARKING ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ» 

Η  Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε .προκηρύσσει με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού την 
επιλογή αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ PARKING ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ» και με κριτήριο 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η διάρκεια 
εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 44.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 00.62.07 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για το έτος 2020. 

 Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω προμήθεια είναι η Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. Η 
σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και του  Οργανισμού Λιμένα  Ηγουμενίτσας. 

Η περίληψης της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στην ιστοσελίδα 
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορές μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (ήτοι 9-9-2020, ημέρα Τετάρτη  
και ώρα 11:00΄), στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατό ογδόντα 
(180) ημερών, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, ή που έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, και πληρούν σε κάθε περίπτωση τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ποσού οχτακοσίων  ογδόντα ευρώ 
(880,00€). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 
τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.  
 

 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 

της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 

 

 

                            Αθανάσιος Πορφύρης 
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