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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε. Ραφήνα   : 07/12/2015
Ταχ. Δ/νση :Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου Αρ. Πρωτ.: 4725
Λιμάνι Ραφήνας
Ταχ. Κωδ.: 190 09
Τηλ : 22940.23605/22840
Fax : 22940.26076
e-mail:grammateia@rafinaport.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού
Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την
ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής
Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου των Πλοίων που προσεγγίζουν τη
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς του (λιμένες Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας), (CPV
90511000-2) σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/02/2016 και ώρα 12:00 και
ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών στις 11/02/2016 και ώρα 10:00. Δικαιολογητικά των
οποίων απαιτείται η υποβολή τους και σε έντυπη μορφή, προσκομίζονται από τον
προσφέροντα στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εντός τριών
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και πριν την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης, στη Διεύθυνση Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου Λιμάνι
Ραφήνας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013, του άρθρο 11 της ΚΥΑ
Π1/2390/2013, του Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά του ΠΔ 118/2007, του Π.Δ.
59/2007,του ν. 4281/2014.του Ν. 4250/2014 και τις Κοινοτικές Οδηγίες
2004/17,2004/18 και 2014/33.
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ.
Επωνυμία: Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., με Δ.Τ. «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.».
Διεύθυνση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Λιμάνι Ραφήνας, Τ.Κ. 19009.
Τηλέφωνα: 22940-23605, 22940-22840.
FAX: 22940-26076.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: grammateia@rafinaport.gr.
Από την ανωτέρω διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλάβουν τα σχετικά
έγγραφα: της Διακήρυξης, του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων
Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Η παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνει με προσωπική
προσέλευση στα γραφεία του Οργανισμού ή με αποστολή ταχυμεταφοράς (courier),
έως και την 29η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Αιτήματα για διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
Ονομασία Έργου: Παραλαβή και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Πλοίων και
Καταλοίπων Φορτίου.
Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: Συνολική εκτιμώμενη αξία για την τετραετία
€780.000,00 εκτός Φ.Π.Α..
Χρονική διάρκεια Σύμβασης: Τρία  (3) έτη με δικαίωμα παράτασης, με απόφαση
του Δ.Σ../ Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. για χρονικό διάστημα έως και ένα (1) έτος.
Αντικείμενο Σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατ'
αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών παραλαβής, μεταφοράς και
διάθεσης στερεών αποβλήτων και  καταλοίπων πλοίων, για την παροχή
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και
καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του
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Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. σύμφωνα με το «ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.», δηλαδή της εκτέλεσης κατ’
αποκλειστικότητα, των εργασιών παραλαβής και διάθεσης των πάσης φύσεως
στερεών αποβλήτων και υπολειμμάτων φορτίου πλοίων και στη συνέχεια η μεταφορά
και η τελική διάθεσή τους με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, σύμφωνα με τη
διεθνή σύμβαση MARPOL 73/78, το Ν.1269/1982 που κύρωσε την προαναφερόμενη
διεθνή σύμβαση, το Ν.743/1977 και το Ν.1147/1981.
Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Λιμένες Ραφήνας και Αγίας Μαρίνας.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: €15.600,00 με χρόνο ισχύος 270 ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
Υποβολή προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο
11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 01/02/2016 και
ώρα 08:00πμ.
Ισχύς προσφορών: 240 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η παρούσα απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 30/11/2016 και δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 07/12/2015 με Α.Α.Σ.18990.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον
ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09.

Για τον Οργανισμό Λιμένα Ραφήνας Α.Ε.
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Ορκόπουλος


