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ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ
αφινα, 29/06/2020
Αρ. Ρρωτ.: 2338
ΡΕΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ
Ο Ο.Λ.. Α.Ε. ανακοινϊνει τθ διενζργεια ανοικτισ διαδικαςίασ για τθ ςφναψθ θλεκτρονικϊν δθμοςίων
ςυμβάςεων ζργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι για τθν καταςκευι του ζργου
«ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΩΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΗΩΝ, ΟΧΘΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΙΩΝ,
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΘ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ», Ρροχπολογιςμοφ Εκατόν ενενιντα επτά χιλιάδων εννιακοςίων τριάντα ζξι ευρϊ και
ςαράντα ζξι λεπτϊν (197.936,46€) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24%.
Κωδικόσ CPV: 45343100-4 Εργαςίεσ Ρυροπροςταςίασ.
Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και τα εκτελεςτικά του
διατάγματα όπωσ αυτά ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρερίλθψθσ Διακιρυξθσ.
I. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ.
I.1. Επωνυμία : ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ : Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Τ.Κ. 19009, ΑΦΗΝΑ τθλ. 2294022840, fax:
2294026076, email: grammateia@rafinaport.gr.
Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ κακϊσ και επιπλζον πλθροφορίεσ δίνονται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ.
Ρροςφορζσ κατατίκενται ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
I.2. Είδοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κφρια δραςτθριότθτα: Ο.Λ.. Α.Ε./ Λιμενικζσ Υπθρεςίεσ.
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.
II.1. Ρεριγραφι
II.1.1. Ονομαςία που δόκθκε ςτθ ςφμβαςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΩΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΗΩΝ, ΟΧΘΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΙΩΝ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΘΕΣΘ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ».
II.1.2 Είδοσ τθσ ςφμβαςθσ και τόποσ των ζργων: Ανοικτι διαδικαςία για τθ ςφναψθ θλεκτρονικϊν
δθμοςίων ςυμβάςεων ζργου κάτω των ορίων τουΝ.4412/2016 με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι. Το ζργο εκτελείται ςτο λιμάνι τθσ
αφινασ.
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II.1.3. Η προκιρυξθ αφορά δθμόςια ςφμβαςθ.
II.1.4. Σφντομθ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ:
Στα πλαίςια του ζργου προβλζπεται θ καταςκευι μόνιμου υδροδοτικοφ πυροςβεςτικοφ δικτφου
το οποίο αποτελείται από κρουνοφσ τοποκετθμζνουσ ςε επίκαιρεσ κζςεισ εντόσ φρεατίων, ζτςι
ϊςτε να καλφπτεται όλοσ ο χερςαίοσ χϊροσ του λιμζνα αφινασ.
Επίςθσ προβλζπονται όλα τα από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία απαραίτθτα μζςα και μζτρα
πυροπροςταςίασ των παρακάτω κτιρίων του λιμζνα που δεν διακζτουν πιςτοποιθτικό
Ενεργθτικισ Ρυροπροςταςίασ:
1. ΚΤΙΙΟ ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗΣ ΑΛΙΕΩΝ
2. ΚΤΙΙΟ ΓΕΦΥΟΡΛΑΣΤΙΓΓΑΣ
3. ΚΤΙΙΟ ΦΥΛΑΚΙΟΥ PARKING
4. ΚΤΙΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΦΗΝΑΣ
5. ΚΤΙΙΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΡΥΛΗΣ
6. ΚΤΙΙΟ ΙΑΤΕΙΟΥ
7. ΚΤΙΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΓΑΤΩΝ
8. ΚΤΙΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΦΗΝΑΣ ΡΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
9. ΚΤΙΙΟ ΡΩΗΝ ΓΕΜΑΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΙΩΝ
Στα πλαίςια του ζργου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν να
προςκομίςει ςτθ Τεχνικι Υπθρεςία του Ανακζτοντα Φορζα τα Ριςτοποιθτικά Ενεργθτικισ
Ρυροπροςταςίασ (ζνα για κάκε κτίριο).
Η ςχεδίαςθ των εγκαταςτάςεων ζχει γίνει με κριτιρια τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του ζργου,
τθν απλι ςυντιρθςθ, τον αποτελεςματικό ζλεγχο και εντοπιςμό βλαβϊν, τθν αςφάλεια των
προςϊπων και εξοπλιςμοφ κακϊσ και το κόςτοσ καταςκευισ και λειτουργίασ του ζργου.
Ο εξοπλιςμόσ, οι ειδικζσ ςυςκευζσ, τα υλικά και εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει
να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, με αντοχι κυρίωσ ςτθν διάβρωςθ, λόγω τθσ άμεςθσ γειτνίαςθσ με τθν
κάλαςςα (ορείχαλκοσ ι ανοξείδωτοσ AISI316 χάλυβασ).
Τζλοσ όλα τα υλικά και οι ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν ςιμανςθ CE και να ςυνοδεφονται με
διλωςθ πιςτότθτασ CE.
II.2 .1. Ρροχπολογιςμόσ 197.936,46€ του Φ.Ρ.Α. 24% μθ περιλαμβανομζνου που αναλφεται ωσ
ακολοφκωσ:







Δαπάνη Εργαςιών: εκατόν ςαράντα χιλιάδεσ τετρακόςια εβδομιντα τζςςερα ευρϊ και
πενιντα ζξι λεπτά (140.474,56€).
Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 18% ιτοι Είκοςι πζντε χιλιάδεσ διακόςια
ογδόντα πζντε ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτά (25.285,42€).
Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) είκοςι
τζςςερισ χιλιάδεσ οκτακόςια εξιντα τζςςερα ευρϊ (24.864,00€), που αναλϊνονται ςφμφωνα
με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του Ν. 4412/2016.
Απολογιςτικά – Αρχαιολογία: ποςοφ τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (3.500,00€).
Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμζσ ποςοφ τριϊν χιλιάδων οκτακοςίων
δϊδεκα ευρϊ και ςαράντα οκτϊ λεπτϊν (3.812,48€) ςφμφωνα με το άρκρο 153 του Ν.
4412/2016.
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II.2 .2. Δικαιϊματα προαίρεςθσ (εφόςον εφαρμόηεται) : ΟΧΙ.
II.3. Ρροκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Διάρκεια ςε θμζρεσ εκατόν ογδόντα (180).
III. ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ.
III.1. Προι ςχετικοί με τθ ςφμβαςθ.
III.1.1. Απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ :
Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ
φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων εννιακοςίων πενιντα οκτϊ ευρϊ και
εβδομιντα τριϊν λεπτϊν (3.958,73€). Για τισ εγγυθτικζσ ςυμμετοχισ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο
ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει και ςτθ Διακιρυξθ.
II.1.2. Το ζργο χρθματοδοτείται από το ΡΔΕ 2018ΣΕ18900076.
Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ
φψουσ 0,07% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων,
ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, το άρκρο 44 του Ν. 4605/2019 και του άρκρου 235 του Ν.
4610/2019, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και τθσ ΚΥΑ 1191/2203-2017, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 2,5%0, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν.
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 14 του ν.4612/2019.
III.2. Προι ςυμμετοχισ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ωσ
εργολθπτικζσ επιχειριςεισ εφόςον ανικουν ςτθν A2 τάξη και άνω για ζργα κατθγορίασ
Θλεκτρομηχανολογικών Ζργων και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι
τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ.
κοινοπραξία).
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IV. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ.
Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν ορίηεται θ 07/09/2020 και
ώρα 17:00 μ.μ. (Οι προςφορζσ δφναται να υποβάλλονται ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ από τθν
01/09/2020 και ώρα 08:00 π.μ.)
Διευκρινιςεισ κα παρζχονται, μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ζωσ
τθν Ρζμπτη 20/08/2020, ο δε ανακζτων φορζασ κα παρζχει, ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ζωσ τισ 25/08/2020.
Η παροφςα αναρτάται ςτο πρόγραμμα “Διαφγεια” diavgeia.gov.gr και θ Διακιρυξθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ και
ςτθν ιςτοςελίδα του Ανακζτοντα Φορζα.
Για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ιςχφουν τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει.

ΕΓΚΙΘΘΚΕ
Με τθν υπ’ αρικ. 6.1/15-04-2020 Απόφαςθ Δ.Σ. Ο.Λ.. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: ΨΒΑ6469ΗΞ8-ΤΗΞ)

Για τον Οργανιςμό Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.
Η Δ/νουςα Σφμβουλοσ

Δζςποινα Γκικάκθ
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