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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Ε. 

Ακτι Ανδρζα Γ. Παπανδρζου, Λιμάνι Ραφινασ 190 09 
τθλ.: 22940 22840 / 23605, fax: 22940 26076  

e-mail: grammateia@rafinaport.gr, site: www.rafinaport.gr 
ΑΡ. Μ.Α.Ε.  49811/04/Β/01/142 

Πλθροφορίεσ:  ΑΣΡΑ ΗΑΜΠΕΣΑ  εςωτ. 102  
                                                                             

 ΡΑΦΗΝΑ: 12/10/2018  
                                                                        Αρικ. πρωτ.: 5912 

 

Θζμα:  Περίλθψθ Ηλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ.  
 

Σα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:  

 

ΑΝΑΘΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ:    Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε.  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ:   Ακτι Ανδρζα Γ. Παπανδρζου Λιμάνι Ραφινασ, 19009, 

ΡΑΦΘΝΑ, ΑΣΣΙΚΘ 

Αρ. Διακιρυξθσ:   ΠΡ 05/2018 

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ:  Ογδόντα ζξι χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ (86.800€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% 

Προχπολογιςμόσ Ζργου :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν είναι 

εβδομιντα χιλιάδεσ ευρϊ (70.000€) άνευ ΦΠΑ και 

ογδόντα ζξι χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ (86.800€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% 

Θ δαπάνθ με CPV 90460000-9 κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Προχπολογιςμοφ του 

Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. ετϊν 2018 και  2019 (Αρικ. Λογ. χεδ. 62.98.04).  

 

Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ:  

Θ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε.» προκθρφςςει Θλεκτρονικό Ανοιχτό Δθμόςιο 

Διαγωνιςμό ςε Ευρϊ, για τθν ανάδειξθ Αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν εκκζνωςθσ 

δεξαμενϊν και μεταφοράσ οικιακϊν λυμάτων Λιμζνων Ραφινασ και Αγ. Μαρίνασ κακϊσ 

και τον κακαριςμό του κεντρικοφ αγωγοφ/φρεατίων αποχζτευςθσ και δεξαμενϊν 

λυμάτων κακϊσ και του κεντρικοφ και περιφερειακϊν αγωγϊν/φρεατίων όμβριων 

Λιμζνα Ραφινασ, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ 

με δικαίωμα προαίρεςθσ του Ανακζτοντα Φορζα για τθν επζκταςθ ιςχφοσ τθσ για ζνα (1) 

επιπλζον ζτοσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 

χαμθλότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά ανά κυβικό μζτρο εκκζνωςθσ και 

μεταφοράσ  λυμάτων.  

 

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν:  19/11/2018, θμζρα Δευτζρα και 

ϊρα 08:00.  

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν:  23/11/2018, θμζρα Παραςκευι και 

ϊρα 17:00. 

Ημερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν:  29/11/2018, θμζρα Πζμπτθ και 

ϊρα 12:00. 
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Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Θ.Δ.Θ.. μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα προκιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν 4412/2016. 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ 

(θμερολογιακζσ), προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ των θλεκτρονικϊν προςφορϊν. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο 

των 120 θμερϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Θ Προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να 

ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ, τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να 

καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του Ζργου, εκτόσ Φ.Π.Α.. 

υγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ ανζρχεται ςε χίλια 

τετρακόςια ευρϊ (1.400,00€).  

Ο Οικονομικόσ Φορζασ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει 

Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ φμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Π.Α.. 

Σα υπό κατάκεςθ ζγγραφα υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο του Ανακζτοντα Φορζα 

(Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε, Διεφκυνςθ: Ακτι Ανδρζα Γ. Παπανδρζου, Λιμάνι 

Ραφινασ, Σ.Κ. 19009).  

Οι υπθρεςίεσ παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» ιτοι ςτουσ Λιμζνεσ Ραφινασ 

και Αγίασ Μαρίνασ.  

Δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ πλθρωμι των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτον Ανάδοχο κα γίνεται τμθματικά, μετά το 

τζλοσ κάκε μινα που παραςχζκθκαν, ζπειτα από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι τουσ, τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ και τθν ολοκλιρωςθ των 

προβλεπόμενων διαδικαςιϊν εκκακάριςθσ τθσ δαπάνθσ και ζκδοςθσ εντολισ πλθρωμισ 

αυτισ, από το Σμιμα Οικονομικοφ τθσ «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.», με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν. Σα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ 

και υπζρ τθσ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 0,6% (επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ). 

Για τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται εφαρμόηεται ο Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

 

Οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό κακϊσ και οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν αναφζρονται ςτθ ςχετικι Διακιρυξθ, θ οποία 

ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» www.rafinaport.gr. Ειδικότερα, 

  

Η Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί:  

1. ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε.,  

2. ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων www.eprocurement.gov.gr.  

Θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί/δθμοςιευκεί:  

1. ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Διαφγεια, www.diavgeia.gov.gr,  
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2. ςε μία οικονομικι εφθμερίδα πανελλινιασ κυκλοφορίασ, τθ «Γενικι Δθμοπραςιϊν» και 

ςε μία τοπικι τθσ ζδρασ του Ανακζτοντοσ Φορζα,  

3. ςτθν ιςτοςελίδα του Ανακζτοντα Φορζα (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.).  

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ Περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ, αρχικισ και επαναλθπτικισ κα 

βαρφνουν τον Ανάδοχο και ςε περίπτωςθ άγονου τον Ανακζτοντα Φορζα.  

 

 

Για τον Οργανιςμό Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ  

 

 

                  ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΤ   


