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       ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ.                   Ηκ/ληα :   16/3/2016 

Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ               Αξηζ. Πξση.:  1170  

Ληκάλη Ραθήλαο  

Σ.Κ. 19009 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ     

grammateia@rafinaport.gr 

       Πξνο: Κάζε Δλδηαθεξόκελν

     

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ:  

Λακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σν κε αξηζκ. πξση. Ο.Λ.Ρ. A.E. 3041/05-08-2015 έγγξαθν ηεο 
εηαηξείαο SEAJETS. 

2. Σν κε θσδ. αξηζκ. 2551.1-1/15/11-12-2015 έγγξαθν ΚΛΡ, αξηζκ. 
ζήκαηνο 2096 (αξηζκ. πξση. ΟΛΡ 4792/11-12-2015). 

3. Σν αξ. πξση. 97-21/12/2015 Αίηεκα ηεο Γ/λζεο ηεο Σ.Τ ηνπ Ο.Λ.Ρ Α.Δ. 
ΑΓΑΜ:16REQ004012740 

4. Σελ αξ. 1.4/13-1-16 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ.  Α.Δ. 
ΑΓΑΜ:16REQ004012775 ΑΓΑ: ΧΦ8469ΗΞ8-6ΡΜ 

5. Σελ ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηψλ.  
 

           Κ  α  ι  ν  ύ  κ  ε 

Κάζε ελδηαθεξόκελν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο λα θαηαζέζεη ζθξαγηζκέλε 

πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ, γηα ην έξγν: «Πξνκήζεηα θαη 

Δγθαηάζηαζε πξνζθξνπζηήξσλ θαη δέζηξαο ζηελ ζέζε πξόζδεζεο 3 

Ληκέλα Ραθήλαο»,  

πλνιηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ  είθνζη νρηώ ρηιηάδσλ επξώ (28.000,00€), 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% 

 

έσο θαη ηελ  5ε Απξηιίνπ 2016 θαη ώξα 10:00 

 

1. Σίηινο  Έξγνπ:  
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«Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε πξνζθξνπζηήξσλ θαη  δέζηξαο ζηελ ζέζε 
πξόζδεζεο 3 Ληκέλα Ραθήλαο» 

 

2. πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:  
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνζθξνπζηήξσλ θαη δέζηξαο  ζύκθσλα 
κε ηα θάησζη θαη ηηο επηζπλαπηόκελεο ζηελ παξνύζα ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ): 
 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε: 

 Έμη (6) η.κ.ρ. θπιηλδξηθνχ ηχπνπ πξνζθξνπζηήξεο κε ζηαζεξέο βάζεηο, 
δηαζηάζεσλ 1,00x0,80x0,40κ., πιήξεηο  κε ζχζηεκα αγθχξσζεο.  

 Έλα (1) η.κ.ρ. γσληαθνχ ηχπνπ D Fender κε ζηαζεξέο βάζεηο, 
δηαζηάζεσλ 3,00x0,50x0,50κ., πιήξεο κε ζχζηεκα αγθχξσζεο. 

Δγθαηάζηαζε: 
 Μίαο (1) δέζηξαο (ε νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ζηηο εγθαηαζηάζεηο  ηνπ 

ΟΛΡ) ειθηηθήο ηθαλφηεηαο 60 tn. 
 

3. CPV:    34931000-2 Δμνπιηζκφο ιηκέλσλ. 
 

4. Δίδνο δηαγσληζκνύ:  
Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα φζνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πιεξνχλ ηηο 
Απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.   
 

5. Καηάζεζε Πξνζθνξώλ- Πιεξνθνξίεο:  
Οη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη έσο θαη ηελ 5ε Απξηιίνπ 2016 θαη 
ώξα 10:00 ζηα Γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Ρ Α.Δ., ζηελ Σαρ. Γ/λζε Αθηή Αλδξέα Γ. 
Παπαλδξένπ, Σ.Κ. 19009, Ληκάλη Ραθήλαο, Τπφςε Σκήκαηνο  Πξνκεζεηψλ.  

 Οη Φάθεινη Πξνζθνξάο ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αξθεί 
λα πεξηέιζνπλ ζην πξσηφθνιιν ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. , ππφςε ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηψλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
αλαθέξεηαη αλσηέξσ, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ 
εκπξφζεζκε παξαιαβή ηνπ Φαθέινπ, θαζψο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο ζα 
πξέπεη λα παξαιεθζνχλ θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ 
πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ήηνη, έσο ηελ 4ε Απξηιίνπ 2016. 

 Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε Φαθέινπ Πξνζθνξάο έρεη σο 
απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Πξνζθέξνληα.  

 Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, 
πξνζθνξέο ππφ αίξεζε ή/θαη επηθχιαμε, αληηπξνζθνξέο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο, θαζψο επίζεο θαη φπνηα πξνζθνξά δελ πιεξνί 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ή 
αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπ Πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ 
είθνζη (120) εκέξεο  πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ 
αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο πξνγελέζηεξε ηεο παξαπάλσ 
αλαθεξφκελεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  



3 
 

 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ μέζκαηα, 
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε 
αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαηά 
ηνλ έιεγρν, νθείιεη λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα 
κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 
ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά 
ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο ΑΠΠΟΡΙΠΣΟΝΣΑΙ σο ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ.   

 

Δθόζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό κε εθπξόζσπό ηνπ 

ζα πξνζθνκίζεη ΒΔΒΑΙΧΗ ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ή νπνηνδήπνηε 

λνκηκνπνηεηηθό δηθαηνινγεηηθό. 

 

6. Πεξηερόκελν Πξνζθνξάο:  
 
Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο (Κπξίσο Φάθεινο) θάζε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζα 
πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηξεηο επηκέξνπο θιεηζηνχο θαθέινπο:  

 
 Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο»  
 Φάθειν «Σερληθήο Πξνζθνξάο»  
 Φάθειν «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 

 
Δπί ηνπ Κπξίσο Φαθέινπ θαζψο θαη επί ησλ επηκέξνπο θαθέισλ ζα 
αλαγξάθνληαη ηα θάησζη: 
 

 Πξνο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ., Τπφςε Σκήκαηνο 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ. 

 Ο ηίηινο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο 
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 Η επσλπκία (ή νη επσλπκίεο ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή 
θνηλνπξαμίαο), ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, e-mail ηνπ 
πξνζθέξνληνο θαη ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, ηα 
ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο. 

 Σν πεξηερφκελν (ηίηινο) ηνπ θαθέινπ (Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ 
πκκεηνρήο, ή Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ή Φάθεινο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο).   

   
Ο Φάθεινο  Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο ζα πεξηέρεη: 

 
1. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειώλεη: 

 φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη φηη ε 
πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο.  
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 φηη  έρεη ιάβεη γλψζε επί ηφπνπ ησλ ρψξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 
εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ θαη ηεο δέζηξαο  θαζψο θαη ησλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ Ληκέλα Ραθήλαο θαζφζνλ ε 
ππνβνιή πξνζθνξάο πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί απφδεημε φηη έιαβε 
γλψζε θαη απνδέρζεθε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

 φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ν.Π.Γ.Γ. γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 
 
 

3. Τπεύζπλε Γήισζε φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ: 
 

 δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα, ζρεηηθφ κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γηα θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο 

 δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 
 δελ επξίζθεηαη ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη φηη δελ έρεη θηλεζεί 

ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ 

 είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
 είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην 
 δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄ 101) ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 
γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα),  

 δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) 

 φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 
πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 

Όιεο νη σο άλσ Τπεχζπλεο Γειψζεηο ππνβάιινληαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα 

θπζηθά πξφζσπα, ή αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα:  

α) απφ ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ή  

β) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ., ή  

γ) απφ ηνλ Πξφεδξν ή θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν Α.Δ. αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα ηα θάησζη λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα: 

 Φ.Δ.Κ.  ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 
δηαγσληζκφ κε κνξθή Α.Δ., Δ.Π.Δ.). 
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 Αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ησλ 
εγγξάθσλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ( γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κνξθή 
Ο.Δ.,Δ.Δ.). 

 Βεβαίσζε έλαξμεο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. 
 

Ο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη: 
 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεη: Όηη έρεη 
ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη ηελ εηδίθεπζε θαη 
εκπεηξία λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο εθηέιεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη νη πξνζθξνπζηήξεο κεηά ησλ παξειθφκελσλ 
ηνπο ζα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο, φηη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 
απφ παξζέλν πιηθφ θαη φρη απφ αλαγελλεκέλν πιηθφ θαη φηη ζα θέξνπλ 
φιεο ηηο απαξαίηεηεο Πηζηνπνηήζεηο θαη  Δγγπήζεηο.     

 Σελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηεο  κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί 
γηα ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο.  

 Σελ πεξηγξαθή αλαιπηηθά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 
πξνζθξνπζηήξσλ (ηχπνο, δηαζηάζεηο, ζχζηεκα αγθχξσζεο, ελέξγεηα 
απνξξνθεηηθφηεηαο θ.ι.π.)   

 
Ο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη: 

 
 Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε Δπξψ ρσξίο Φ.Π.Α., γηα ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ. 
 Σν πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%). 
 Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη 

δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα  120 εκέξεο. 
 Σνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ έξγνπ: ήηνη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 

7. Δγγπήζεηο:  
 
 
Δγγύεζε πκκεηνρήο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2) 
 
 
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ 

από Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ην πνζνζηφ 2% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ 

έξγνπ ρσξίο ΦΠΑ ήηνη ζην πνζό ησλ 560,00€ θαη ε νπνία ζα 

ηνπνζεηεζεί εληόο ηνπ ΚΤΡΙΧ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε 
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.    

 Υξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο : εθαηόλ πελήληα (150) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 
Δγγύεζε Καιήο εθηέιεζεο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3). 
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Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ 

λα θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α.   

 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν 
κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ 
παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ εξγνδφηε. 

 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

Γηα ηηο εγγπήζεηο εθαξκνγή έρνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ην 

άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014. 

 

8. Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ:  
 

 Η απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζηα γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Ρ   Α.Δ. απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ 
ηνπ Ο.Λ.Ρ.  Α.Δ. ζε έλα ΣΑΓΙΟ. 

 Η Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο 
νπνηνλδήπνηε πξνζθέξνληα γηα παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην 
πεξηερφκελν ηεο  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ, ή άιισλ ζηνηρείσλ 
απηήο.    

 Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 
ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ 
Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ γίλνληαη 
απνδεθηέο θαη δελ απνζθξαγίδνληαη. 

 
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 
 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», 
κνλνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη ηα ζηνηρεία θαηά θχιιν.  

 Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάινπλ 
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ θαηά ηνλ 
δηαγσληζκφ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν θαη ππνγξάθεη. 

 Η Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζψπσλ εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά. 

 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα πξνζθνξά δελ πιεξνί ηνπο φξνπο 
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
απνξξίπηεηαη θαη ν ζπκκεηέρσλ απνθιείεηαη απφ ην άλνηγκα ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.    
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 Μεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη εθ’ 
φζνλ δελ πξνθχςνπλ απνξξίςεηο πξνζθνξψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ «Σερληθψλ Πξνζθνξψλ». 

 Δθφζνλ δελ πξνθχςνπλ απνξξίςεηο πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη 
θάθεινη ησλ «Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ», κνλνγξάθνληαη φια ηα 
πεξηερφκελά ηνπο θαη θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζε 
πίλαθα πνπ ζπλνδεχεη ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, κε ζεηξά 
κεηνδνζίαο. 

 
Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, κε γλσκνδόηεζή ηεο, κπνξεί 
λα πξνηείλεη: 
 

 Καηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. 
 Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ 

κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο.  

 Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 Οξηζηηθή καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. δε 
ρξεηάδεηαη πιένλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ζπληξέρεη άιινο ιφγνο 
νξηζηηθήο καηαίσζεο. 

 

9. Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο/Τπνγξαθή ύκβαζεο:  
 
Ο Μεηνδόηεο ζα θιεζεί εληόο εύινγεο πξνζεζκίαο από ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο έγγξαθεο ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ/πηζηνπνηεηηθώλ 
ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο παξνύζαο.   
 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 
πξνζθφκηζή ηνπο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο 
πξνγελέζηεξε ησλ ηξηώλ κελώλ απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε.  
 
Γηα ην ζύλνιν ησλ πξνζθξνπζηήξσλ ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη κε 
ηελ παξάδνζή ηνπο θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο: 
 

- Πηζηνπνηεηηθά απφ Νενγλψκνλα κε ηα νπνία ζα επηβεβαηψλνληαη νη 
ηδηφηεηεο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο PIANC 
2002 (pianc guidelines for the design of fender). 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.  
- Δγγπήζεηο ησλ εηδψλ/πιηθψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο. 

 

10. Παξαιαβή Έξγνπ-Λνηπνί όξνη:  
 

 Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο ηνπ Ο.Λ.Ρ  Α.Δ.  

 Η θαηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ζα γίλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
έξγνπ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ λφκηκνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 
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 εκεηψλεηαη φηη δελ ζα δνζεί πξνθαηαβνιή. 
   
 

Η Πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ), ηνπ ΓΙΑΤΓΔΙΑ, 

ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαζψο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.. 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο, νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο κπνξνχλ 

λα δεηνχλ ζηα γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., Σκήκα Σ.Τ./Πξνκεζεηψλ θαζψο θαη 

ζηα εμήο ηει.: (22940) 23605,22840 (εζσηεξηθά 102 θαη 111). 

 
 

 

Δπηζπλάπηνληαη: 

- Πίλαθαο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ1) 

- ρέδην Πξνζθξνπζηήξσλ (Η Παξαιαβή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη απφ ηα 

γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Ρ.  Α.Δ.) 

- Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ2) 

- Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Καιήο Δθηέιεζεο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ3)    

 

 

Γηα ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Ραθήλαο  ΑΔ   

      Ο Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο 

       

 

    ΓΔΧΡΓΙΟ ΟΡΚΟΠΟΤΛΟ   
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(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1) 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Ληκάλη Ραθήλαο - Πξνβιήηα Νν3: 
 

 ην πιατλφ ηκήκα ηνπ κφινπ: Σέζζεξα (4) ηεκάρηα θπιηλδξηθνχ ηχπνπ 
κε ζηαζεξέο βάζεηο, δηαζηάζεσλ 1,00x0,80x0,40κ. πιήξε κε ζχζηεκα 
αγθχξσζεο ζράξαο 2ΥΦ60+4 Υ ΑΓΚΤΡΙΑ Μ36Υ0,40κ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάξηεζε 
πιηθψλ. Δλέξγεηα απνξξνθεηηθφηεηαο: Δ≥66kN/m @ 50% 
παξακφξθσζε. 
 

 ην κέησπν ηεο πξνβιήηαο 3: Γχν (2) ηεκάρηα θπιηλδξηθνχ ηχπνπ κε 
ζηαζεξέο βάζεηο, δηαζηάζεσλ 1,00x0,80x0,40κ. πιήξε κε ζχζηεκα 
αγθχξσζεο ζράξαο 2ΥΦ60+4 Υ ΑΓΚΤΡΙΑ Μ36Υ0,40κ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάξηεζε 
πιηθψλ. Δλέξγεηα απνξξνθεηηθφηεηαο: Δ≥66kN/m @ 50% 
παξακφξθσζε. 

 

 Έλα (1) ηεκάρην γσληαθνχ ηχπνπ D Fender κε ζηαζεξέο βάζεηο, 
δηαζηάζεσλ 3,00x0,50x0,50κ. πιήξε κε ζχζηεκα αγθχξσζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάξηεζε 
πιηθψλ. Δλέξγεηα απνξξνθεηηθφηεηαο: Δ≥108kN/m @ 50% 
παξακφξθσζε. 
 
Δπηζπλάπηνληαη ζρέδηα. 
 

 Μία (1) δέζηξα (ε νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ζην TOLL ηνπ ΟΛΡ) 
ειθηηθήο ηθαλφηεηαο 60 tn (κφλν ε εγθαηάζηαζε) θαη ε ηνπνζέηεζε ζα 
γίλεη κε δηάλνημε νπψλ γηα 6 αγθχξηα Φ50 βάζνπο 1κ, κε ηε ρξήζε 
επνμεηδηθψλ ξεηίλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ 
γηα ηελ αλάξηεζε πιηθψλ.  

 

 

 

Γηα ηελ Γ/λζε Ληκεληθψλ θαη Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ  ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 
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Βάλα Λάκπξνπ  

        Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2) 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ...................……........ 

Καηάζηεκα.......……………....................... 

Ηκεξνκελία έθδνζεο ...……............................ 

Πξνο:Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.  

  

 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡ.....….......... €..........…..……....... 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € .............…….... ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο..............……........................Γ/λζε...........………...........................ή 

θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ α)……. β)  θιπ, αηνκηθά θαη γηα θάζε κία 

απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 

εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………… γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

γηα ην έξγν ……………….. θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ'. αξηζ. ./201.. Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζαο.  

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο θαζ' φιν ηνλ 

ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο εκέξεο κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ 

έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο 

ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ..................…………….............................. 

 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 

δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 

παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3) 

ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Δθδόηεο (Ολνκαζία 

Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα) : 

Ηκεξνκελία έθδνζεο : 

Πξνο ηελ (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ...............  

ΓΙΑ ΠΟΟ .............................................................. ΔΤΡΧ 

1.Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα 

επηζηνιή ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο 

νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ……  θαη 

νινγξάθσο ………. ππέξ ηεο εηαηξείαο ή ζε πεξίπησζε έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ α)…….. β) θιπ, αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ 

απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο απφ . . / . . / ζχκβαζεο θαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηεο, πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο Τπεξεζίαο ζαο ηεο  /

 / κε αληηθείκελν ην Έξγν : «…………………………..»,ζχκθσλα κε ηελ 

ππ' αξ. . . . /   Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζαο. 

2. Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ 

επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ 

ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη 

ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 

866 -869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ 

απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 

3. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο 

ηελ νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε, φηη ε (εηαηξεία) δελ εθπιήξσζε ηελ 

ππνρξέσζε ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη 

αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή, ηελ ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 

θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε 

ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, 

νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη 

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε 

ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο (εηαηξείαο) νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε 

ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, 
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κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ 

δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5. αο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο, ζα παξακείλεη ζε πιήξε 

ηζρχ κέρξη ηηο . . . / . . νπφηε θαη ζα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή 

επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε 

εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ' 

εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα 

παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο. 

6. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο 

καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

7. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 

 

 

 


