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ΣΧΕ∆ΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ)
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πάτρα 24-04-2018
Αριθ. Πρωτ.: 3815/24-04-2018
Αριθ. Σχεδ. : 161/855
Αριθ. Φακ. : 112.10
ΣΧΕΔΙΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών
ατρών ΑΕ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 111/2017 Απόφασης του Διοικητικού
του Συμβουλίου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ενέργεια ανάδειξης αναδόχου για το έργο
«Συντήρηση Χώρων
ώρων Πρασίνου Λιμένα Πατρών»,
Πατρών ποσού 60.000€ πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο την
τη χαμηλότερη τιμή και καλεί
τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
ε
τους υποβάλλοντας σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 3814/24-04
04-2018 σχετική Διακήρυξη της
οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση από το διαδικτυακό τόπο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
(www.patrasport.gr/Ανακοινώσεις/Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις). Ο εν λόγω διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 327 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης.
Ο εν λόγω διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην Πάτρα, στα κεντρικά
κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού (κτίριο
(κτί
Υπηρεσιών
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., Ν. Λιμένας Πατρών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής,
επιτροπής την 11-05-2018,, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ.
(ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
προσφορών)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού κατόπιν εγγράφου αιτήσεως από
τα γραφεία του ΟΛΠΑ Α.Ε. (Κτίριο
ιο Υπηρεσιών ΟΛΠΑ Α.Ε., Ν. Λιμένας
Λιμένας Πατρών, τηλ. 2610365122,
2610365
fax: 2610365128),
καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5,00 €. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση
και
δωρεάν
πρόσβαση
στα
τεύχη
του
διαγωνισμού
στην
ιστοσελίδα
του
ΟΛΠΑ
Α.Ε.
(www.patrasport.gr/Ανακοινώσεις/Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις),
), πλην του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς το οποίο
οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν ατελώς
ατελώ από τον ΟΛΠΑ Α.Ε. (Γραμματεία της Διεύθυνσης Έργων και Τεχνικής
Υποστήριξης, τηλ. 2610365122).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται
απ
η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού χιλίων
διακοσίων ευρώ (1.200€) το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας (προϋπολογισμός) της
σύμβασης.
αι διευκρινήσεις μπορούν να ζητούνται εργάσιμες
άσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2610-365124,
Πληροφορίες και
2610-365122 και στα e-mail: info@patrasport
patrasport.gr, dtexyp@patrasport.gr.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΟΛΠΑ Α.Ε. για τα έτη 2018 και 2019.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε
(www.patrasport.gr/Ανακοινώσεις/Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις).

Ο Δ/ντής
Έργων & Τεχν. Υποστήριξης

Φώτης Αναστ.Σμυρνής
Διπλ. Πολ. Μηχ/κός

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ

