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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για τρία (3) έτη μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% : ανέρχεται
ενδεικτικά στο ποσό των 735.000,00 €.

Αναθέτουσα Αρχή
Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., Διεύθυνση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο. Τηλ.: (+30)
22920-27711, (+30) 22920-22089, e-mail: info@oll.gr .
Κωδικοί CPV: 90500000-2 / Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα.
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης:
Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνει: Την κατ’ αποκλειστικότητα παροχή από τον Ανάδοχο
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων,
που καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., όπως αυτή υφίσταται σήμερα και
όπως αυτή τυχόν επαυξηθεί με ενδεχόμενες συνενώσεις ή/και συγχωνεύσεις άλλων λιμένων. Ειδικότερα, οι
Υπηρεσίες αφορούν στην κατ' αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών παραλαβής,
μεταφοράς και διάθεσης όλων των ειδών υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που
παράγονται από την λειτουργία, κατά το ANNEX Ι, ΙΙ και ΙV της ΔΣ MARPOL, των πλοίων που θα προσεγγίζουν
τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και στη συνέχεια η μεταφορά και η τελική διάθεσή τους με
μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση MARPOL 73/78, την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία, καθώς και το εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων της Ο.Λ.Λ. Α.Ε..
Δικαίωμα συμμετοχής:
Προϋποθέσεις συμμετοχής/Καταλληλόλητα επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί
ποινή αποκλεισμού: α. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παραχώρηση υπηρεσιών, δηλαδή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών συλλογής
και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σε λιμένες β. Οι Οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να είναι
εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 4394/4026/2016
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Λοιποί όροι συμμετοχής και κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται στη σχετική Διακήρυξη.
Γενικός χρόνος σύμβασης – Διάρκεια: Τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
Τόπος εκτέλεσης σύμβασης : Λιμένας ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’
αριθμό 02/2022 Διακήρυξη του ΟΛΛ Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και

1

ΑΔΑ: ΨΠΒΡ469ΗΞΥ-Μ1Β

22REQ011208055 2022-09-08

αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών
εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής των Προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:
Ημερομηνία: 09/09/2022
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών:
Ημερομηνία: 14/10/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα
(12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του.
Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισμού, µαζί µε την προσφορά, να
καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισμό, που ανέρχεται στο ποσό των 14.700,00 Ευρώ (2%
επί της 3-ετούς αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
Η διακήρυξη απεστάλη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30/08/2022.
∆εν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα
Λαυρίου (+30) 22920-22089 & 22920-27711, e-mail: info@oll.gr
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