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Πρότυπο έντυπο 14 - EL
Διαγωνισμός 139/2013 για την αγορά υπηρεσιών φύλαξης του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου για 2 χρόνια

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:

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο,Λαϊκή Γειτονιά

Υπόψη:

κ. Νίκου Πάμπουλου

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:

nicos.pampoulos@nicosiamunicipality.org.cy.org.cy

Εθνικό
αναγνωριστικό:
Ταχ. κώδικας:

1500

Τηλέφωνο:

+357 22661475

Φαξ:

+357 22662285

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)
Διαγωνισμός 139/2013 για την αγορά υπηρεσιών φύλαξης του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου για 2 χρόνια
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Περιγραφή του Διαγωνισμου - Ο Διαγωνισμός αφορά τη φύλαξη και προστασία των αντικειμένων που εκτίθενται στους
εκθεσιακούς χώρους καθώς επίσης και αυτών που φυλάσσονται στις αποθήκες και των οποίων η ιστορική και χρηματική
αξία είναι μεγάλη.
Η ασφάλεια στο μουσείο σε ώρες λειτουργίας αλλά και όταν αυτό είναι κλειστό.
Η διασφάλιση της τάξης και εύρυθμης λειτουργίας του Μουσείου κατά τις ώρες που είναι ανοικτό.
Στοιχεία Αρμόδιου Λειτουργού:
Νίκος Πάμπουλος
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο
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Ιπποκράτους 15-17
Αρ. τηλεφώνου: 22661475
Αρ. Φαξ: 22662285
nicos.pampoulos@nicosiamunicipality.org.cy
Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού: μέχρι 7/10/2013
Τόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού: Η διάθεση εγγράφων θα γίνεται μόνο από το σύστημα www.eprocurement.gov.cy
Προθεσμία υποβολής Προσφορών:Μέχρι τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου,2013 στο Κιβώτιο Προσφορών στην Πλατεία Ελευθερίας
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

66510000

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:
30/09/2013 (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

Έγγραφα Διαγωνισμού

ΈΝΤΥΠΑ που εκ παραδρομής δεν επισυνάφθηκαν
Τα έντυπα θα επισυναφθούν στην κατηγορία
Διαγωνισμού

VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εάν υπάρχουν):
Εκ παραδρομής τα Έντυπα της Προσφοράς δεν συμπεριλήφθηκαν στην προσφορά.
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
09/10/2013 (ηη/μμ/εεεε)

Έγγραφα

