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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 59.955,04 € πλέον Φ.Π.Α.
Η μελέτη περιλαμβάνει προεκτοιμώμενη αμοιβή: 52.134,82€ για
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και 7.820,22 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

μελέτη

κατηγορίας

27

-

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του
αναθέτοντα φορέα www.portheraklion.gr.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 04/06/2019, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο έως την 06/06/2019.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του Ο.Λ.Η. ΑΕ (Κτίριο Διοίκησης, Λιμάνι Ηρακλείου).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 27 Τάξης Β και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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Ο κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι κατέχει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (λόγοι
αποκλεισμού, καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης), που
περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.
Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις για το έτος 2019 του Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την
υπογραφή του συμφωνητικού.
Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Η. ΑΕ.
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