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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ.                

Ακηή Ανδπέα Γ. Παπανδπέος     

Σ.Κ. 19009, Λιμάνι Ραθήναρ  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ   

grammateia@rafinaport.gr 

       Ππορ: Κάθε Δνδιαθεπόμενο 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ με Θέμα: 

«Τπηπεζίερ διασείπιζηρ ππακηικών Γιοικηηικού ςμβοςλίος Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.» 

Καλούμε κάθε ενδιαθεπόμενο θςζικό ή νομικό ππόζωπο πος πληποί ηιρ 

απαιηήζειρ και πποϋποθέζειρ ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ να καηαθέζει 

ζθπαγιζμένη πποζθοπά, για ηην επιλογή Αναδόσος ηος ανυηέπυ έπγος έυρ 

και ηην 4η Αππιλίος 2017 και ώπα 15:00μμ. 

1. Αναλςηική πεπιγπαθή ανηικειμένος ύμβαζηρ: 
 
   Ησογπάθηζη, ηλεκηπονική διασείπιζη, απομαγνηηοθώνηζη, απσική 

επεξεπγαζία, μοπθοποίηζη, ζελιδοποίηζη, θιλολογική επιμέλεια, ένηςπερ 

βιβλιοδεηημένερ εκδόζειρ, ηλεκηπονικέρ εκδόζειρ (cd-rom), αποζηολή 

όλος ηος ςλικού με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο (ανεπεξέπγαζηυν 

απομαγνηηοθυνήζευν, επεξεπγαζμένος κειμένος, θιλολογικά και 

μοπθολογικά επιμελημένυν ππακηικών και ακοςζηικό απσείο) ζηη 

γπαμμαηεία Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. (CPV: 79550000-4). 
 

2. Γιαδικαζία παπάδοζηρ ανηικειμένος ύμβαζηρ μεηά από 

κάθε ςνεδπίαζη: 

 

2.1 Παπάδοζη από ηον Ανάδοσο με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο ζηη 

γπαμμαηεία Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ηηρ 

ανεπεξέπγαζηηρ απομαγνηηοθώνηζηρ ζε  επεξεπγάζιμη μοπθή 

(word), ενηόρ 24 υπών από ηην ώπα διεξαγυγήρ ηηρ ςνεδπίαζηρ, ή 

ενηόρ 48 υπών εάν η διάπκεια ηηρ ςνεδπίαζηρ ςπεπβαίνει ηιρ 3 ώπερ 

(Α’ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ). 
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2.2 Από ηη Γπαμμαηεία Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ενηόρ 3 

ημεπών από ηην παπάδοζη ηος υρ άνυ παπαδοηέος ςλικού, 

αποζηέλλονηαι ηςσόν διοπθώζειρ για ηη ζςνέσιζη ηηρ διαδικαζίαρ. 

2.3 Παπάδοζη όλος ηος ςλικού με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο ζηη 

Γπαμμαηεία Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. , ενηόρ 4 επγάζιμυν 

ημεπών από ηην ημεπομηνία παπαλαβήρ ηος διοπθυμένος Α’ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ ήηοι ανεπεξέπγαζηερ απομαγνηηοθυνήζειρ, 

επεξεπγαζμένο κείμενο, θιλολογικά και μοπθολογικά επιμελημένα 

ππακηικά και ακοςζηικό απσείο (Β’ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ).  

2.4 Παπάδοζη δύο (2) ένηςπων βιβλιοδεηημένων ηεςσών ηυν ππακηικών 

και επηά (7) ηλεκηπονικών εκδόζεων (cd-rom) ενηόρ 5 ημεπών από 

ηην ημεπομηνία παπάδοζηρ ηος Β’ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ (Γ’ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ). 

2.5 Σο ζύνολο ηυν Γιοικηηικών ςμβοςλίυν, ππακηικά ηυν οποίυν καλείηαι 
ο Ανάδοσορ να διασειπιζηεί καηά ηη διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ, δεν θα 
ξεπεπνάει ηα 20, με μέζο όπο ηιρ 3 ώπερ διάπκεια ανά ςνεδπίαζη. 
 

 

3. Γιάπκεια ύμβαζηρ 

 
3.1 Η διάπκεια ηυν ανυηέπυ παπεσόμενυν ςπηπεζιών θα είναι για ένα (1) 

έηορ από ηην ημεπομηνία ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ύμβαζηρ. 

  

4. Καηάθεζη Πποζθοπών  

 

4.1 Οι Οικονομικέρ Πποζθοπέρ θα καηαηίθενηαι ζθπαγιζμένερ έυρ και ηην 

4η Αππιλίος 2017 και ώπα 15:00μμ. ζηο ππυηόκολλο ηος Οπγανιζμού 

Λιμένορ Ραθήναρ Α.Δ., Ακηή Ανδπέα Γ. Παπανδπέος, Σ.Κ. 19009, Λιμάνι 

Ραθήναρ, Τπότη Σμήμαηορ  Ππομηθειών.  

4.2 Οι ηιμέρ ηηρ πποζθοπάρ θα είναι αμεηάβληηερ για ηο σπονικό διάζηημα 

ιζσύορ ηηρ ζύμβαζηρ. 

 

5. Λοιποί όποι & Γιεςκπινίζειρ:  

 

 ηην οικονομική πποζθοπά θα ππέπει να ςπάπσει διασωπιζμόρ ηηρ 

ηιμήρ για ηην πεπίπηυζη πος ο εξοπλιζμόρ ησηηικήρ καηαγπαθήρ ανήκει 

ζηον Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 

 Η αξιολόγηζη ηυν οικονομικών πποζθοπών θα γίνει από ηο Σμήμα 

Ππομηθειών ηος Ο.Λ.Ρ. ενηόρ είκοζι (20) ημεπών από ηην καηαληκηική 

ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν. 

 Η αμοιβή θα καηαβάλλεηαι κάθε μήνα παποσήρ ηυν ςπηπεζιών και 

μεηά ηο πέπαρ ηυν παπαδοθένηυν ππακηικών ηυν εκάζηοηε 

ςνεδπιάζευν (Γ’ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ). 
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 Ο Ανάδοσορ αναλαμβάνει, ςπόζσεηαι και εγγςάηαι όηι θα ηηπήζει 

εμπιζηεςηικά όλα ηα «ζηοισεία» ( διαθέζιμο ςλικό, ακοςζηικό απσείο, 

πληποθοπίερ, καηεςθύνζειρ κ.λπ.) ηος Δπγοδόηη, ηα οποία θα 

πεπιέλθοςν ζε γνώζη ή καηοσή ηος ζσεηικά με ηην εκηέλεζη ηος 

ανηικειμένος ηηρ παπούζαρ, και όηι θα σπηζιμοποιήζει και θα 

διαθςλάξει αςηά με μοναδικό ζκοπό ηην παποσή ηυν ςπηπεζιών ηος, 

καθ’ όλη ηην διάπκεια ηηρ ύμβαζηρ και μεηά ηην λήξη αςηήρ.  Ιδιαίηεπη 

πποζοσή θα δοθεί ζηη διαθύλαξη και εσεμύθεια ηυν οποιυνδήποηε 

πποζυπικών δεδομένυν πεπιέλθοςν ζε γνώζη ή καηοσή ηος.  

 

Η παπούζα Ππόζκληζη θα αναπηηθεί ζηην Ιζηοζελίδα και ζηον πίνακα 

ανακοινώζεων ηος Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ή διεςκπινίζειρ, οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να 

επικοινυνούν με ηο Σμήμα Ππομηθειών ηος Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.  

ζηα ηηλ.: 22940 - 23605 / 22840 (εζυηεπικά 102 και 119). 

 

 

Για ηον Οπγανιζμό Λιμένορ Ραθήναρ  Α.Δ. 

Η Γ/νοςζα ύμβοςλορ 

Αδαμοπούλος Αικαηεπίνη 

 

 

 

 

 

   

       


