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Λιμάνι Ραφινασ  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 
1. Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. προκηρφςςει Δθμόςιο Ηλεκτρονικό 

Διαγωνιςμό με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομική άποψη προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμήσ (χαμηλότερη τιμή), 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ για τθ Ναυαγοςωςτικι 
Κάλυψθ - Προςταςία των Παραλιϊν αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ 
Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. για διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν. 
   

2. Η Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςε εκατόν είκοςι δυο χιλιάδεσ 
πεντακόςια δϊδεκα ευρϊ (122.512,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 
24% και ενενιντα οκτϊ χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ (98.800,00€) άνευ ΦΠΑ. 
Το κόςτοσ του ζργου θα καλυφθεί από τισ πιςτϊςεισ του εγκεκριμζνου 
προχπολογιςμοφ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφήνασ Α.Ε. ζτουσ 2019. 

 
3. Ο Διαγωνιςμόσ και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) όπωσ ιςχφει. 

 
4. Ο Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί μζςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ (Αρ.  71283) 

με καταληκτική ημερομηνία και ϊρα την 30/04/2019 15:00 και τα 
προβλεπόμενα  δικαιολογητικά θα πρζπει να κατατεθοφν, ςφμφωνα με τη 
διακήρυξη ςτα Γραφεία του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., ςτθν Δ/νςθ: Ακτι Ανδρζα Γ. 
Παπανδρζου Λιμάνι Ραφινασ. 

 . 
5. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η διαγωνιςτική διαδικαςία την 

προαναφερθείςα ημερομηνία, θα διενεργηθεί ςε νζα ημερομηνία, που θα 
καθορίςει με πράξη του ο Αναθζτων Φορζασ. 
  

6. Για την ςυμμετοχή ςτον διαγωνιςμό  απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 
ποςοφ χιλίων εννιακοςίων εβδομιντα ζξι ευρϊ (1.976,00€), κατά τουσ 
όρουσ τησ παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των 
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προςφορϊν είναι εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από την ημερομηνία υποβολήσ 
αυτϊν (άρθρο 97 του Ν.4412/16). 

 
7. Η διακήρυξη δημοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτάται ςτην ιςτοςελίδα του 

Αναθζτοντα Φορζα info@rafinaport.gr.  

 
 
 

Για τον Οργανιςμό Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. 
Η Διευκφνουςα φμβουλοσ 

 
 
 
 

Αικατερίνθ Αδαμοποφλου 
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