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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ]

Ο ΟΛΠΑ ΑΕ, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 06/2019 Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει
ανοιχτό Διαγωνισμό για την «Επιλογή Αναδόχου για την Παραχώρηση του Δικαιώματος της Διαχείρισης
και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λιμένος Πάτρας», με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της συμφερότερης
προσφοράς, προϋπολογισμού 240.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σφραγισμένη προσφορά, σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ 3297/09-04/2019 σχετική Διακήρυξη, της
οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΛΠΑ ΑΕ. (
www.patrasport.gr ). Ο εν λόγω διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α/148)
σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Ο εν λόγω Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην Πάτρα, στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού ( Κτήριο
Υπηρεσιών ΟΛΠΑ ΑΕ - Νότιος Λιμένας Πατρών ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 02η/05/ 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ( ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του ΟΛΠΑ ΑΕ ).
Στις προκηρυσσόμενη ενέργεια περιλαμβάνεται ενδεικτικά ( κωδικοποίηση cpv ) :
60400000-2, κ.λ.π.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού
πέντε χιλιάδων Ευρώ [5.000,00€], το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού του έργου
πλέον Φ.Π.Α.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να αναζητούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2610365164,161 και στα email: info@patrasport.gr; ekmetal@patrasport.gr;
Η παρούσα θα αναρτηθεί, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΛΠΑ ΑΕ, στον διαδικτυακό του τόπο
(www.patrasport.gr), στον τύπο καθώς και στο http://sites.diavgeia.gov.gr/olpa, για την πληρέστερη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
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