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ΘΕΜΑ: Πεπίλητη Διακήπςξηρ ηος Οπγανιζμοω Λιμένορ Ηγοςμενίηζαρ Α.Ε για ηο έπγο :
«Επιλογή Αναδψσος για ηην Εκπψνηζη Λεπηομεποωρ Μελέηηρ Εμποπεςμαηικοω Κένηπος
Θεζππυηίαρ – Διαγυνιζηική Διαδικαζία Γ’» ζηα πλαίζια ςλοποίηζηρ ηος έπγος
‘’ADRIAMOS’’».
Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ηγνπκελίηζαο πξνθεξύζζεη Γεκόζην Γηαγωληζκό, Γηεζλνύο
Σπκκεηνρήο, Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο γηα ηε Γεκνπξάηεζε ηεο Δλέξγεηαο: «Επιλογή Αναδψσος
για ηην Εκπψνηζη Λεπηομεποωρ Μελέηηρ Εμποπεςμαηικοω Κένηπος Θεζππυηίαρ –
Διαγυνιζηική Διαδικαζία Γ’» ζηα πλαίζια ςλοποίηζηρ ηος έπγος ‘’ADRIAMOS’’».
 Πποχπολογιζμψρ – Υπημαηοδψηηζη: 900.000,00€ (ρωξίο Φ.Π.Α) ήηνη 1.107.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Η ελέξγεηα ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 50% από ηελ
Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη θαηά 50% από Δζληθνύο Πόξνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηωλ Γηεπξωπαϊθώλ Γηθηύωλ Μεηαθνξώλ.
 Σψπορ παπάδοζηρ Πποζθοπϊν: Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ηγνπκελίηζαο Α.Δ
 Ημεπομηνία αποζηολήρ ζηην Εθημεπίδα ηυν Εςπυπαφκϊν Κοινοηήηυν:
02 /05/2014
 Υπψνορ Τλοποίηζηρ: Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ,
νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κέρξη ηηο 31/12/2014
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ ''ADRIAMOS''.
 Ωρ σπψνορ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπϊν νξίδεηαη ε 25ε Ινπλίνπ 2014 εκέξα
Τεηάξηε θαη ώξα 13:00 ζύκθωλα κε ην ΠΓ 59/2007 (Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ – Φ.Δ.Κ. 63A’) ζηα γξαθεία ηνπ
Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ηγνπκελίηζαο Α.Δ (Κεληξηθόο Δπηβαηηθόο Σηαζκόο, Νέν Ληκάλη,
46 100 Ηγνπκελίηζα) από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή.
 Η πποζθοπά και ηα ζσεηικά δικαιολογηηικά δύλαηαη λα ππνβιεζνύλ κε νπνηαδήπνηε
ηξόπν ζπκβαηό πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, αιιά θαη λα απνζηαινύλ
ηαρπδξνκηθά, ζηα γξαθεία (πξωηόθνιιν) ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ηγνπκελίηζαο Α.Δ.
κέρξη ηελ εκέξα θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ.
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 Οι πποζθοπέρ ιζσωοςν θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα
εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο
εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ.
 Γλϊζζα πποζθοπϊν ε Διιεληθή
 Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο
 Εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ: Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απηώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεωηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ, από
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Σπκκεηνρήο, πνπ εθδίδεηαη από πηζηωηηθά Ιδξύκαηα ή άιια
λνκηθά πξόζωπα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηα θξάηε θαη έρνπλ ζύκθωλα κε ηα
ηζρύνληα ην δηθαίωκα απηό, ζπλνδεπόκελε ζηελ πεξίπηωζε αιινδαπώλ από Δπίζεκε
Μεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα από Κξαηηθή Αξρή ή από εμνπζηνδνηεκέλα
από ηε Ννκνζεζία άηνκα. Τν πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηνπ γξακκαηίνπ ζα
πξέπεη λα θαιύπηεη ζε επξώ Πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο
δαπάλεο κε Φ.Π.Α θαη ηζρύεη όηη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 25 ηνπ Π..Γ 118/2007 θαη ην
ζπλεκκέλν ππόδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.
 Η ζσεηική Διακήπςξη διαηίθεηαι ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο από

ηα γξαθεία ηνπ

Ο.Λ.ΗΓ. Α.Δ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 8:30 έωο 14:00, κέρξη θαη έμη (6)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγωληζκνύ.
 ςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ ή δηεπθξηλήζεηρ ζρεηηθά κε ηα ηεύρε ηνς
Γηαγωληζκνύ, εθόζνλ δεηεζνύλ, κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξν ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα Γξαθεία ηεο
Γηεύζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Ο.Λ.ΗΓ. Α.Δ (Παιαηό Ληκέλα, δίπια ζην Τειωλείν) ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ώξεο (8:30 – 15:00) , ζην ηειέθωλν : 26650 28771

Ο Πξόεδξνο & Γ/λωλ Σύκβνπινο
ηεο Ο.Λ.ΗΓ.Α.Δ.

Βαζίιεηνο Γηακάληεο
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