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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΟΛΠΑ ΑΕ, σε εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 40/2017 Απόφασης του Διοικητικού του Συµβουλίου,
προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία
για την ενέργεια ανάδειξης αναδόχου του έργου «ΦΥΛΑΞΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ (Π.Π.)
προϋπολογισµού 55.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), µε κριτήριο εκείνο της «χαµηλότερης τιµής» , και καλεί
τους ενδιαφερόµενους όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σφραγισµένη προσφορά,
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διαλαµβάνονται στην υπ’ αριθµ. 4868/2706-2017 σχετική Διακήρυξη, της οποίας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση από τον
διαδικτυακό τόπο του ΟΛΠΑ ΑΕ. ( www.patrasport.gr ).
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 12η/07/ 2017,
ηµέρα Τετάρτη 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 ) :
79713000-5, κ.λ.π.
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ποσού
χιλίων εκατό ευρώ [1.100,00€], 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 µέχρι την
Παρασκευή 07/07/2017 στο τηλέφωνο 2610-365163 και στα email: info@patrasport.gr;
vkatsiberi@patrasport.gr
Η παρούσα θα δηµοσιοποιηθεί, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΛΠΑ ΑΕ, στον διαδικτυακό του τόπο
( www.patrasport.gr ), καθώς και στο http://sites.diavgeia.gov.gr/olpa, ενώ θα δηµοσιευθεί στον τοπικό
τύπο και σε έντυπο εθνικής εµβέλειας, για την πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
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