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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.ΛΑ. ΑΕ)

Αρ.ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34
Έδρα ΠΑΤΡΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/νση : Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιµένα Λατρών
Τ.Κ. 26333, Πάτρα Τ.θ. 3167
Πληροφορίες: Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τηλ:2610 -365.124, 2610-365.122
1&χ:2 610-365.128
e-mail:dtexyp@patrasport 1·

Τόπος: ΠΑΤΡΑ

ύυβαση παροχής Υπηοεσιών : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ))

ΙΙοονπολονισυδς : 7.350,00 πλ έον Φ.Π.Α.
Αριθ. Πρωτ.: 6854/07-09-2017
Αριθ. Σχεδ.: 1546
Αριθ. Φακ.: 112.9

ρΝηΚΟ1ΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Λ[ΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ (Ο.Α.ΠΑ. Α.Ε.)

την

ς προκειµένου να αναθέσει
Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν σφραγισµένες προσφορέ
ών 7.350,00
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ)) συνολικής δαπάνης εργασι

θυνσης
πλέον Φ.Π.Α. 2496, σύ µφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύ

Έργων και Τεχνικής Υποστήριξης

του ΟΛΠΑ ΑΕ.

σβαση στα έντυπα της Τεχνικής
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν ελεύθερη και πλήρη πρό

την ιστοσελίδα του ΟΛΠΑ ΑΕ στην διεύθυνση
Περιγραφής και του Προϋπολογισµού Μελέτης από
ίο οφείλουν να παραλάβουν τις
WwW.patrasport .· εκτός του εντύπου της Οικονοµικής προσφοράς, το οπο
Έργων και Τεχνικής Υποστήριξης τηλ.
εργάσιµες ήµερες και ώρες από τα γραφεία του ΟΛΠΑ ΑΕ (∆/νση

ν Τ.Κ 263 33 Πάτρα).
2610 365122, fax: 2610-365128 - Κτίριο Υπηρεσιών Ν. Λιµένα Πατρώ
ή Κ/ξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις

σεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,
Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή
άξη, καθώς και οι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Τργα Πρασίνου Α1 τ
ργων που έχουν το δικαίωµα κατασκευ ής της
Περιφερειακών Ενοτήτων κατασκευαστές δηµοσίων έ
αντίστοιχης κατηγορίας έργων και προϋπολογισµού.
ένο φάκελο ενώπιον της αρµόδιας
Οι προσφορές Θα κατατεθούν αυτοπροσώπως σε σφραγισµ
έρω ∆ιεύθυνση στις 15/09/2017 ηµέρα
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στα γραφεία του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. στην ανωτ
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.
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Ο φάκελος συµµετοχή ς Θα περιλαµβάνει,επϊ ποινή αποκλεισµού:
Ανείγραφο του εργοληmικού πτυχίου του προσφέρονεα,
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού ίσου µε ποσοστά 2σ6 επί του
προϋπολογισµού µελέτης χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 147,00€,
Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα,
Ξεχωριστό κλειστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισµού, µε το έντυπο της Οικονοµικής προσφοράς.
Η οικονοµική προσφορά Θα έχει συνταχθεί, επί ποινή αποκλεισµού, στα έντυπα που Θα

έρω και
χορηγηθούν στους ενδιαφεροµένους από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΛΠΑ ΑΕ ως ανωτ
δα του.
θα είναι υπογεγραµµένες από τον προσφέροντα και σφραγισµένες µε την σφραγί

τυπου εργοληπτικού πτυχίου.
Επίσης, ενώπιον της επιτροπής απαιτείται η επίδειξη του πρωτό
όµενου (ονοµατεπώνυµο,
Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζ
τον τίτλο της Κοινοπραξίας), τον
πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, επωνυµία νοµικού προσώπου ή
», σαφή παραίτηση του εγγυητή
τίτλο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
σχεση περί καταβολής του ποσού της
από την ένσταση της διζήσεως, µέχρι το παραπάνω ποσό και υπό
(5) το πολύ εργάσιµες µέρες από τη σχετική
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε πέντε
ς δεν µπορεί να είναι µικρότερος των
ειδοποίηση. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχή
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς,

ρ του κυρίου του έργου εφόσον συντρέχει
µέχρι 15/12/2017. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέ

νόµιµη περίπτωση.

εδρο & ∆/νοντα Σύ µβουλο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τον Πρό

ών για την υπογραφή της σχετικής σύ µβασης,
και ο ανάδοχος Θα προσκληθεί εντός τριών (3) ηµερ
ύ 5% επί της αξίας της σύµβασης καθώς και
καταΘέτονεας εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσο

Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα. Η εγγ

ίπτωση
ύηση καλής εκτέλεση καταπίπτει σε περ

παράβασης των όρων της σύµβασης.
ί στον Πίνακα ανακοινώσεων του ΟΛΠΑ
Η παρού σα Θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και Θα αναρτηθε
για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
ΑΕ και στην ιστοσελίδα του Οργανισµού www.patrasport.gr
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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