ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων στην
περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το Ταμείο) αναφέρεται στην
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της
νήσου Ρόδος που εκδόθηκε από το Ταμείο την 11η Μαρτίου 2014 (η Πρόσκληση Υποβολής
Προσφοράς) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ταμείο αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Προσφοράς από τις 30 Ιουνίου
2014 και ώρα Ελλάδος 17:00 στις 15 Ιουλίου 2014 και ώρα Ελλάδος 17:00.

Αντίστοιχα,

συγκεκριμένες

προθεσμίες

που

αναφέρονται

στην

Πρόσκληση

Υποβολής

Προσφοράς παρατείνονται ως ακολούθως:

Ενέργεια

Προηγούμενη Προθεσμία

Νέα Προθεσμία

Λειτουργία VDR

12.03.2014 – 30.06.2014

12.03.2014 -15.07.2014

12.03.2014 – 27.06.2014

12.03.2014 - 14.07.2014

19.06.2014

01.07.2014

23.06.2014

27.06.2014

Περίοδος επισκέψεων στο Ακίνητο Α’
και το Ακίνητο Β’
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ερωτημάτων σχετικά με το Διαγωνισμό
Ανάρτηση στο VDR του Τελικού Σχεδίου
Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών Α’
και του Τελικού Σχεδίου Σύμβασης
Αγοραπωλησίας Μετοχών Β’

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς συμπληρώνονται
από την απάντηση του Ταμείου στην παρακάτω ερώτηση Ενδιαφερόμενου Επενδυτή:

1

Ερώτηση Ενδιαφερόμενου Επενδυτή: Σύμφωνα με το Annex 4 του RfP η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ή Participation Bond πρέπει να εκδοθεί από αναγνωρισμένη
τράπεζα κτλ. Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, προέρχεται και δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ
όπου τα τραπεζικά ιδρύματα δεν εκδίδουν participation ή bidding bonds, τα έγγραφα
αυτά εκδίδονται από ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τα τραπεζικά ιδρύματα εκδίδουν Stand
by Letter of Credit με ανάλογους όρους. Είναι αποδεκτό Stand by Letter of Credit αντί
Participation Bond στη διαγωνιστική διαδικασία;
Απάντηση Ταμείου: Στην ανωτέρω αναφερόμενη περίπτωση, stand-by letter of credit
(με το ίδιο ακριβώς κείμενο όπως η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, προφανώς με
αλλαγή στην αναφορά σε εγγυητική επιστολή που πλέον θα αναφέρεται ως ενέγγυα
πίστωση, βλ. Παράρτημα 4 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς) που εκδίδεται από
Επιλέξιμο Ίδρυμα στις ΗΠΑ μπορεί να γίνει δεκτό εφόσον επιβεβαιωθεί (γίνει confirmed)
από Επιλέξιμο Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς παραμένουν ως έχουν.

Αυτή η ανακοίνωση έχει συνταχθεί από το Ταμείο και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του και
απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Δεν
συνιστά προσφορά και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Ταμείο και οι Σύμβουλοι
δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτή.

Όλοι οι όροι με κεφαλαία στο παρόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση
Υποβολής Προσφοράς.

Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις δείτε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.
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