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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡ04/2018)
1.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά
βάσει τιμής, , για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική
Κάλυψη - Προστασία των Παραλιών αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος
Ραφήνας Α.Ε. για διάστημα τριών (3) μηνών.

2.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια
ογδόντα ευρώ (89.280,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και εβδομήντα
δύο χιλιάδες ευρώ (72.000,00€) άνευ ΦΠΑ. Το κόστος του έργου θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας
Α.Ε. έτους 2018.

3.

Ο Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει.

4.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ και για επείγοντες λόγους που δεν
είναι δυνατή η τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών οι προσφορές θα πρέπει να
υποβληθούν στο ΕΣΗΔΗΣ από 17/06/2018 18:00 έως 19/06/2018 και ώρα 17:00
(καταληκτική ημερομηνία και ώρα)

.
5.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία την
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα
καθορίσει με πράξη του ο Αναθέτων Φορέα και η οποία θα γνωστοποιηθεί
με ανακοίνωση στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα.

6.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, ποσού χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440€) από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).

7.

Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό
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τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.
8.

Η παρούσα προκήρυξη σύμβασης (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο
ΚΗΜΔΗΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα info@rafinaport.gr,
σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.

Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αικατερίνη Αδαμοπούλου
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