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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υπενθύμιση: Σε περίπτωση που η συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή των όρων
που αναφέρονται στην αρχική προκήρυξη διαγωνισμού όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης και του αντικειμένου
ανταγωνιστικής διαδικασίας, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεπόμενων προθεσμιών.
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Λευκωσίας
Ταχ. διεύθυνση:

Τ.Θ. 21015

Πόλη:

Λευκωσία

Χώρα:

Κύπρος

Σημείο(α) επαφής:

Τεχνική Υπηρεσία, Κλάδος Κυκλοφοριακών
Μελετών

Υπόψη:

κ. Κώστα Μαυροκορδάτο

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:

costas.mavrocordatos@nicosiamunicipality.org.cy

Εθνικό
αναγνωριστικό:
Ταχ. κώδικας:

1500

Τηλέφωνο:

+357 22797412

Φαξ:

+357 22767924

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών
Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ)
Αναθέτουσα οντότητα (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/17/ΕΚ– «Επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας»)
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Προσφορά αρ. 16/2017 για την κατασκευή Πάρκου τροχοσανίδας στη Λευκωσία
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Προθεσμία υποβολής Προσφορών:Έως 26/05/2017 και ώρα 10.00 π.μ.
Τόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού:Μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο
χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
Το έργο αφορά την κατασκευή νέου πάρκου τροχοσανίδα στον χώρο αθλοπαιδιών του Αγίου Ανδρέα κοντά στο Δημοτικό
κολυμβητήριο.
Η Κατηγορία του Έργου είναι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ και κατατάσσεται στη Δ΄ Τάξη , όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν
την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος
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Τόπος υποβολής ΠροσφορώνΚιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, στη διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Θ. 21015,
1500 Λευκωσία
Αρμόδιος Λειτουργός:Κώστας Μαυροκορδάτος
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 22, 1ος όροφος,
1015 Λευκωσία. Tηλ.: 22797576 Fax: 22767924
Email:costas.mavrocordatos@nicosiamunicipality.org.cy
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

45000000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

37451000

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Ανοικτή
Κλειστή
Επισπευσμένη κλειστή
Με διαπραγμάτευση
Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση
Ανταγωνιστικός διάλογος
Με διαπραγμάτευση, με προκήρυξη διαγωνισμού
Με διαπραγμάτευση, χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού
Με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης
Με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Ανάθεση σύμβασης άνευ προκαταρτικής δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως
αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως)
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:
SIMAP
OJS eSender
Σύνδεση:
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:

(έτος και αριθμός εγγράφου)

IV.2.3) Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση (εάν υπάρχουν):
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/05/2017 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ
(ενδεχομένως, μαρκάρετε όσα κουτάκια είναι απαραίτητο)
Ελλιπής διαδικασία
Διόρθωση
Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
(ενδεχομένως, για να διευκρινίσετε το σημείο του κειμένου ή των ημερομηνιών που πρέπει να διορθωθούν ή να
συμπληρωθούν, παρακαλείστε να αναφέρετε πάντα το σχετικό τμήμα και τον αριθμό της παραγράφου της αρχικής
προκήρυξης)
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή.
Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή
Σε αμφότερα
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού
Στην αρχική προκήρυξη
Στα αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα
έγγραφα διαγωνισμού)
Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο κειμένου προς προσθήκη

Κείμενο προς προσθήκη

IV. 3.3 και IV.3.4 - Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων Διόρθωση
συμμετοχής 26/5/2017
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε όπως προχωρήσει στην παράταση
χρόνου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 2
Ιουνίου., 2017 ώρα 10.00. Ταυτόχρονα παρατείνεται και η περίοδος
υποβολής ερωτήσεων. Τελευταία μέρα υποβολής ερωτήσεων 22
Μαϊου,2017 και τελευταία ημέρα υποβολής απαντήσεων από την
Αναθέτουσα Αρχή 29/5/2017
VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
17/05/2017 (ηη/μμ/εεεε)

