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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Ε. 

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

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

Πλθροφορίεσ:  ΑΣΡΑ ΗΑΜΠΕΣΑ  εςωτ. 102  

 
 
 

 Ραφινα, 24/11/2021  
                                                                                                    Αρικ. πρωτ.: 6054  

 
 

Θζμα: Περίλθψθ Ηλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ.  
 
Σα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:  

 
ΦΟΡΕΑ:     Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε.  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ:   Ακτι Ανδρζα Γ. Παπανδρζου Λιμάνι Ραφινασ, 190 09, 

ΡΑΦΘΝΑ, ΑΣΣΙΚΘ 
Αρ. Διακιρυξθσ:   ΠΡ04/2021 
 
Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι 

τθσ φμβαςθσ : Πενιντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (55.000,00€) άνευ Φ.Π.Α. 24%, ιτοι 

ςτο ποςό των εξιντα οχτϊ χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (68.200,00€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.. 

Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ τθσ 

προαίρεςθσ για ζωσ ζνα (1) επιπλζον ζτοσ: Εκατόν δζκα χιλιάδεσ  ευρϊ 

(110.000,00€) άνευ ΦΠΑ 24%, ιτοι ςτο ποςό των εκατόν τριάντα ζξι χιλιάδων 

τετρακοςίων ευρϊ (136.400,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  

 

Η δαπάνθ με CPV:  90910000-9 κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του 
Προχπολογιςμοφ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. 
ετϊν 2021 και 2022 (Αρ. Λογ. χεδ. 64.98.06). 

 

H Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε προκθρφςςει Δθμόςιο Ανοικτό Θλεκτρονικό 

Διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ οικονομικι προςφορά βάςει τιμισ, 

ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προαίρεςθσ, εκατόν δζκα 

χιλιάδεσ ευρϊ (110.000,00€) άνευ ΦΠΑ 24%, ιτοι ςτο ποςό των εκατόν τριάντα ζξι χιλιάδων 

τετρακοςίων ευρϊ  (136.400,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ,  για τθν επιλογι 

Αναδόχου Παροχισ Τπθρεςιϊν «Κακαριότθτασ των Τπαικρίων και τεγαςμζνων Χϊρων 

Χερςαίασ Ζϊνθσ Λιμζνα Ραφινασ και Λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ δικαιοδοςίασ Οργανιςμοφ 

Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε.», για ενόσ (1) ζτοσ και δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα (1) ζτοσ ακόμθ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Ωσ προσ τον αρ. διακιρυξθσ 
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με μονομερι παράταςθ από τον Ανακζτοντα Φορζα, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν 

παροφςα. 

 
Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν: 05/01/2022, θμζρα Σετάρτθ και 
ϊρα 08:00.  
Θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν: 10/01/2022, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
17:00. 
Θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 14/01/2022, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 
12:00. 
  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ΕΗΔΗ 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, όπωσ αυτόσ 
ιςχφει. 
Οι προςφορζσ κα πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ, προςμετροφμενοι από 
τθν επομζνθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. 
Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των ζξι (6) μθνϊν, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  
 
Θ Προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι 
αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 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 ςυμμετοχισ ανζρχεται 
ςε χίλια εκατό ευρϊ *1.100,00€+. Ο Οικονομικόσ Φορζασ ςτον οποίο κα γίνει θ 

κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 4% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Π.Α.. 

 
Σα υπό κατάκεςθ ζγγραφα υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Ραφινασ Α.Ε, Ακτι Ανδρζα Γ. Παπανδρζου, Λιμάνι Ραφινασ, Σ.Κ. 19009. 
 
Οι υπθρεςίεσ παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε.  
ιτοι ςτο Λιμάνι τθσ Ραφινασ και ςτο Λιμάνι τθσ 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 τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ 
Παραλαβισ και τθν ολοκλιρωςθ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν εκκακάριςθσ τθσ 
δαπάνθσ και ζκδοςθσ εντολισ πλθρωμισ αυτισ, από το Σμιμα Οικονομικοφ τθσ, με 
τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. Σα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν 
τον Ανάδοχο.  
Για τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται εφαρμόηεται ο Ν. 4412/2016, όπωσ αυτόσ 
ιςχφει. 
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Οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό κακϊσ και οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν αναφζρονται ςτθν αντίςτοιχθ Διακιρυξθ, 
θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Λιμζνασ Ραφινασ Α.Ε.  www.rafinaport.gr. 
 
Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί: 

α) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Ανακζτοντα Φορζα www.rafinaport.gr , 

β) ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων, www.eprocurement.gov.gr. 

γ) ςτο ΕΘΔΘ, www.eprocurement.gov.gr. 

Θ περίλθψθ του Διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί / δθμοςιευκεί: 

α) ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ Διαφγεια και ΚΘΜΔΘ, www.diavgeia.gov.gr., 

www.eprocurement.gov.gr . 

β) ςτθν ιςτοςελίδα του Ανακζτοντα Φορζα (Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε.) 

www.rafinaport.gr  

 
 

Η  ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΗ Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε. 
 
 
 
 
 

ΔΕΠΟΙΝΑ ΓΚΙΚΑΚΗ 
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