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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΦΗΝΑ  Α.Ε.               Ραθήνα 03/05/2018      
Σασ. Δ/νζη : Ακηή Ανδπέα Γ. Παπανδπέος                  Απ. Ππυη. 2642    
Λιμάνι Ραθήναρ  
Σασ. Κυδ.: 190 09 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ 

ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

1. Ο Οπγανιζμόρ Λιμένορ Ραθήναρ Α.Ε.   πποκηπύζζει Επαναληπηικό 
ςνοπηικό Διαγυνιζμό με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον 
ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, αποκλειζηικά βάζει 
ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή), ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΕΙΧΝ για ηη Ναςαγοζυζηική Κάλςτη - Πποζηαζία ηυν 
Παπαλιών απμοδιόηηηαρ ηος Οπγανιζμού Λιμένορ Ραθήναρ Α.Ε. 
για διάζηημα ηεζζάπυν (04) μηνών. 
   

2. Ο Πποϋπολογιζμόρ ηος Έπγος ανέπσεηαι ζε ζαπάνηα έξι σιλιάδερ 
εςπώ  (46.000,00€) μη πεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ και ζςνολικά 
πενήνηα επηά σιλιάδερ ζαπάνηα εςπώ (57.040,00€) 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ. Το κόζηορ ηος έπγος θα καλςθθεί 
από ηιρ πιζηώζειρ ηος εγκεκπιμένος πποϋπολογιζμού ηος Οπγανιζμού 
Λιμένορ Ραθήναρ Α.Δ. έηοςρ 2018. 

 
3. Ο Δπαναληπηικόρ Σςνοπηικόρ Γιαγυνιζμόρ και η επιλογή Αναδόσος θα 

γίνοςν ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) 
Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 
(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπυρ 
ιζσύει. 

 
4. Ο Γιαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηα Γπαθεία  ηος Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., ζηην 

Δ/νζη: Ακηή Ανδπέα Γ. Παπανδπέος Λιμάνι Ραθήναρ 
ζηιρ 15/05/2018, ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ. 

 . 
5. Αν για οποιονδήποηε λόγο δεν διεξασθεί η διαγυνιζηική διαδικαζία ηην 

πποαναθεπθείζα ημεπομηνία, θα διενεπγηθεί ζε νέα ημεπομηνία, πος 
θα καθοπίζει με ππάξη ηος ο Αναθέηυν Φοπέα και η οποία θα 
γνυζηοποιηθεί με ανακοίνυζη ζηην ιζηοζελίδα ηος. 
  

6. Για ηην ζςμμεηοσή ζηον διαγυνιζμό  απαιηείηαι η καηάθεζη 
εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ, από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ 
οικονομικούρ θοπείρ, καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπ. 1 α) ηος άπθπος 72 ηος 
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Ν. 4412/2016. Ο σπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών είναι εκαηόν ογδόνηα 
(180) ημέπερ από ηην ημεπομηνία ςποβολήρ αςηών (άπθπο 97 ηος 
Ν.4412/16). 

 
7. Δπίζηρ θα ππέπει να καηαηεθεί και ηο Τςποποιημένο Ένηςπο 

Υπεύθςνηρ Γήλυζηρ (Τ.Δ.Υ.Γ.), ζύμθυνα με ηην παπ. 4 ηος άπθπος 79 
ν. 4412/2016, όπυρ αςηό ηςποποιήθηκε και εγκπίθηκε με ηην 158/2016 
Απόθαζη ηηρ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Σςμβάζευν και 
δημοζιεύθηκε ζηο ΦΔΚ Β 3698/16-11-2016. 

 
8. Η παπούζα πποκήπςξη ζύμβαζηρ (πεπίλητη Γιακήπςξηρ) δημοζιεύεηαι 

ζηο ΚΗΜΓΗΣ και αναπηάηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος Αναθέηονηα Φοπέα 
info@rafinaport.gr, ζύμθυνα με ηο άπθπο 66 ν. 4412/2016. 

 
 
 

Για ηον Οπγανιζμό Λιμένορ Ραθήναρ Α.Ε. 
Η Διεςθύνοςζα ύμβοςλορ 

 
 
 
 

Αικαηεπίνη Αδαμοπούλος 
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