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Πρότυπο έντυπο 2 - EL

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΜΚ»
που αποτελεί το Υποέργο 2 του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο
Φαξ (352) 29 29-42670
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:
http://simap.europa.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη
επωνυμία:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. διεύθυνση:

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου
Καλοκαιρινού 7

Πόλη:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Χώρα:

Ελλάδα

Σημείο(α) επαφής: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 71202 Ηράκλειο,
Κρήτη, Ελλάδα
Υπόψη:

Βαγγελιώ Βιολάκη

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:

info@historical-museum.gr

Ταχ.
κώδικας:

71202

Τηλέφωνο:

+30 2810288708

Φαξ:

+30 2810283754

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://www.ekim.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.I
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.II
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα A.III
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ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
I.2) ΕΙΔΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή,
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή
τοπικών παραρτημάτων τους
Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής
οργανισμός
Άλλο (να προσδιοριστεί):
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη
Κερδοσκοπικό

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Άμυνα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Περιβάλλον
Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις
Υγεία
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας
Κοινωνική προστασία
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία
Εκπαίδευση
Άλλο (να προσδιοριστεί):

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:
ναι

όχι
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ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ»
ΤΜΗΜΑ
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΜΚ» που αποτελεί το
Υποέργο 2 του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
[Επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στον ειδικό
στόχο της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) σας]
(α) Έργα
Εκτέλεση

(β) Προμήθειες
Αγορά

Σχεδιασμός και εκτέλεση

Χρηματοδοτική μίσθωση

Πραγματοποίηση, με
οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου
το οποίο ανταποκρίνεται στις
επακριβώς οριζόμενες από τις
αναθέτουσες αρχές απαιτήσεις

Ενοικίαση

Κύριος τόπος των έργων

Αγορά-μίσθωση

(γ) Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.
(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών
1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας
2004/18/ΕΚ)

Συνδυασμός αυτών
Κύριος τόπος παράδοσης

Κύριος τόπος παροχής

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών
Μελετών, Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου
27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού
7, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Κωδικός NUTS GR431
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση
Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου
Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο (κατά περίπτωση)
Συμφωνία-πλαίσιο με πλείονες φορείς

Συμφωνία-πλαίσιο με ένα φορέα

Αριθμός
Ή, κατά περίπτωση,ανώτατος αριθμός
συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνίαπλαίσιο
Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου:
Διάρκεια σε έτη:

ή μήνα(ες):

Αιτιολόγηση για συμφωνία-πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:
Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών καθόλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου (κατά
περίπτωση, ποσά):
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ:
ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:
και

Νόμισμα:

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν: (εφόσον είναι γνωστές):
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ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ»
II.1.5)
Σύντομη περιγραφή
της
σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών)

Το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ» του έργου «Ανάπτυξη
πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» αφορά στην αναβάθμιση τόσο του συστήματος
κλιματισμού όσο και των συστημάτων ασφαλείας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.
Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται σε δύο ομάδες Α και Β και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά
και για τις δύο ομάδες του διαγωνισμού ή μεμονωμένα για μια από τις δύο ομάδες.
Ομάδα Α: Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού ΙΜΚ
• Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας Σεμιναρίων.
• Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού και των αντίστοιχων εσωτερικών της Βιβλιοθήκης.
• Αναβάθμιση κεντρικής μονάδας διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού η οποία θα ενσωματώνει τον έλεγχο
του συνόλου των μηχανημάτων του κτιρίου.
• Προμήθεια ειδικής αντικραδασμικής βάσης για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του κτιρίου.
• Προμήθεια προστατευτικού από αλουμίνιο και τζάμι για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του
κτιρίου.
Ομάδα Β: Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ
• Προμήθεια νέου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης καμερών.
• Προμήθεια καμερών υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
• Προμήθεια εξωτερικών κινούμενων καμερών.
• Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου εξωτερικών χώρων.
• Προμήθεια συστήματος ελέγχου περιπολιών φύλακα.
• Προμήθεια συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας.
• Προμήθεια αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού.
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ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
II.1.6)
Κοινό λεξιλόγιο
για τις ΚΡΗΤΗΣ»
δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

39717200

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

32234000

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

32235000
II.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
ναι

όχι

II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β
όσες φορές απαιτείται)
ναι

όχι

Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για (σημειώστε μόνον ένα τετραγωνίδιο):
μόνον ένα τμήμα
ένα ή περισσότερα τμήματα
όλα τα τμήματα
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
ναι

όχι

II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, κατά περίπτωση)
Ο προϋπολογισμός του Έργου και για τις δύο ομάδες Α+Β ανέρχεται στο ποσό των 71.586,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.200,00 €, ΦΠΑ: 13.386,00 €).
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):

Νόμισμα:

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:
Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:
σε μήνες:
ή ημέρες:
(από την ανάθεση της σύμβασης)
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά
περίπτωση):

ή εύρος: μεταξύ

και

Εάν είναι γνωστό, στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο
χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες:
ή ημέρες:
(από την ανάθεση της σύμβασης)

II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 4

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)
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ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ,
ΚΡΗΤΗΣ»
ΤΜΗΜΑ
III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση)
1) Κάθε προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού
ύψους για την Ομάδα Α: 2.443,70 € και για την Ομάδα Β: 1.135,60 €. 2) Με την υπογραφή της σύμβασης
πρέπει να κατατεθεί Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας
της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους
διέπουν
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013», στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (Απόφαση 2600/17-6-2011
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης). Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του
διαγωνισμού.
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύμβαση (κατά περίπτωση)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί ή
κοινοπραξίες τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) και έχουν την κατοικία ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στο εσωτερικό των
χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, και πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην προκήρυξη. Δύναται να ζητηθεί η σύσταση κοινοπραξίας.
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όρων
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:
- Να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (δηλαδή, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), ούτε για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Να μην τελούν σε κατάσταση πτώχευσης και επίσης να μην τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
- Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις (για αλλοδαπούς)
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.
- Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα, να μην τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει
ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και επίσης να μην τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- Να μην έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την
αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων
(κατά περίπτωση):
Βεβαιώσεις τραπεζών για πιστοληπτική ικανότητα
της επιχείρησης ή αντίγραφο ή απόσπασμα
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του ισολογισμού της επιχείρησης (εκκαθαριστικά
σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων)
ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και
του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμό κατά τις τρεις (3)
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές
χρήσεις. Από τα προαναφερόμενα επίσημα οικονομικά
στοιχεία θα πρέπει να προκύπτει ότι η εταιρεία δεν
εμφάνισε ζημία σε κανένα από τα εν λόγω τρία έτη.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την
αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων
(κατά περίπτωση):
1. Με την προσκόμιση καταλόγου, υπό τη μορφή
Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86, στον οποίο να
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις συναφών
έργων κατά το χρονικό διάστημα της τελευταίας τριετίας
(3ετίας), με μνεία για κάθε παράδοση του παραλήπτη,
είτε εμπίπτει στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα,
της ημερομηνίας παράδοσης των έργων. Στην εν λόγω
Υπεύθυνη Δήλωση θα βεβαιώνεται ότι τα ως άνω έργα
εκτελέστηκαν καλώς.
2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι ο
προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή
(ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λπ.) για την
εκτέλεση της σύμβασης.

III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα (κατά περίπτωση)
ναι

όχι

Η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνον σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η σύμβαση εκτελείται μόνον στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων απασχόλησης
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ΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟΕΙΔΙΚΑ
ΚΡΗΤΗΣ»
III.3)ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
III.3.1) Η παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
ναι

όχι

Εάν ναι,αναφορά στις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα
του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών
ναι

όχι

ENOTICES_evagg 02/08/2011- ID:2011-107781

9/ 16

Πρότυπο έντυπο 2 - EL

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΜΚ»
που αποτελεί το Υποέργο 2 του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
ΤΜΗΜΑ
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας
Ανοικτή
Κλειστή
Επισπευσμένη κλειστή

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης
διαδικασίας:

Με διαπραγμάτευση

Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί
ναι

όχι

Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις
των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί, στο
πλαίσιο του τμήματος VI.3) Πρόσθετες Πληροφορίες
Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης
διαδικασίας:

Ανταγωνιστικός διάλογος
IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή
να συμμετάσχουν (κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων
ή προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός

και , κατά περίπτωση, ανώτατος αριθμός

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του
διαλόγου (διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό
διαπραγμάτευση προσφορών
ναι

όχι
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ΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
IV.2)ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]
Χαμηλότερη τιμή
ή
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με
τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται ανάλογα με
τη στάθμισή τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που η στάθμισή τους δεν
είναι δυνατή για εμφανείς λόγους)
τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
Κριτήρια

Στάθμιση

Κριτήρια

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Στάθμιση

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας
ναι

όχι

Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοπρασία (κατά περίπτωση)
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση)
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση
ναι

όχι

Εάν ναι,
Πρoκαταρκτική προκήρυξη

Προκήρυξη για προφίλ αγοραστή

Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ:

της

(ηη/μμ/εεεε)

Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις (κατά περίπτωση)
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός
από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα
Ημερομηνία:

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα:

Έγγραφα έναντι αντιτίμου
ναι

όχι

Εάν ναι, τιμή (ποσά):
Όροι και τρόπος πληρωμής:

Νόμισμα:
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ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΡΗΤΗΣ»
IV.3.4)
ΠροθεσμίαΜΟΥΣΕΙΟ
για την παραλαβή
των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία:
12/09/2011

(ηη/μμ/εεεε)

Ώρα: 10:00

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε
επιλεγμένους υποψηφίους (εφόσον είναι γνωστές) (σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση
και στον ανταγωνιστικό διάλογο)
Ημερομηνία:

(ηη/μμ/εεεε)

IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής
ES CS DA DE ET EL EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI

SV BG GA RO

Άλλο:
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)
Έως:
(ηη/μμ/εεεε)
ή Διάρκεια σε μήνα(ες):

ή ημέρες: 120 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία:
(ηη/μμ/εεεε)
Ώρα:
12/09/2011
Τόπος (κατά περίπτωση): Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου
27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση)
ναι

όχι
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ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
ΤΜΗΜΑ
VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση)
ναι
όχι
Εάν ναι, εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ναι
όχι
Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση)
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. διεύθυνση:

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7

Πόλη:

Ηράκλειο

Ταχ. κώδικας: 71202

Χώρα:

Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2810288708

Φαξ:

+30 2810283754

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@historical-museum.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.ekim.gr

Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση)
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών (συμπληρώστε τον τίτλο VI.4.2 ή , εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI.4.3)
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών:
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΜΚ»
που αποτελεί το Υποέργο 2 του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΡΗΤΗΣ»
VI.4.3)
ΥπηρεσίαΜΟΥΣΕΙΟ
από την οποία
μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή
προσφυγών

Επίσημη επωνυμία:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. διεύθυνση:

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7

Πόλη:

Ηράκλειο

Ταχ. κώδικας: 71202

Χώρα:

Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2810288708

Φαξ:

+30 2810283754

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@historical-museum.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

http://www.ekim.gr

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
02/08/2011 (ηη/μμ/εεεε)
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«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΜΚ»
που αποτελεί το Υποέργο 2 του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

I) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:
Σημείο(α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):
II) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ)
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:
Σημείο(α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):
III) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επίσημη επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ. κώδικας:

Χώρα:
Σημείο(α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL):

Φαξ:
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«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΜΚ»
που αποτελεί το Υποέργο 2 του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
B (1)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Α: Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού ΙΜΚ

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ» του έργου
«Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» αφορά στην αναβάθμιση τόσο του
συστήματος κλιματισμού όσο και των συστημάτων ασφαλείας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.
Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται σε δύο ομάδες Α και Β και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν
προσφορά και για τις δύο ομάδες του διαγωνισμού ή μεμονωμένα για μια από τις δύο ομάδες.
Ομάδα Α: Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού ΙΜΚ
• Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας Σεμιναρίων.
• Προμήθεια νέας εξωτερικής μονάδας κλιματισμού και των αντίστοιχων εσωτερικών της Βιβλιοθήκης.
• Αναβάθμιση κεντρικής μονάδας διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού η οποία θα ενσωματώνει τον έλεγχο
του συνόλου των μηχανημάτων του κτιρίου.
• Προμήθεια ειδικής αντικραδασμικής βάσης για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του κτιρίου.
• Προμήθεια προστατευτικού από αλουμίνιο και τζάμι για τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού στην ταράτσα του
κτιρίου.
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

39717200

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Ο προϋπολογισμός του Έργου για την Ομάδα Α ανέρχεται στο ποσό των 48.874,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.735,00 €, ΦΠΑ: 9.139,05 €)
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):

Νόμισμα:

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά και για τις δύο ομάδες του διαγωνισμού ή μεμονωμένα για
μια από τις δύο ομάδες.
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«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΜΚ»
που αποτελεί το Υποέργο 2 του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
B (2)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Β: Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ

1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ» του έργου
«Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» αφορά στην αναβάθμιση τόσο του
συστήματος κλιματισμού όσο και των συστημάτων ασφαλείας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.
Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται σε δύο ομάδες Α και Β και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν
προσφορά και για τις δύο ομάδες του διαγωνισμού ή μεμονωμένα για μια από τις δύο ομάδες.
Ομάδα Β: Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ
• Προμήθεια νέου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης καμερών.
• Προμήθεια καμερών υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
• Προμήθεια εξωτερικών κινούμενων καμερών.
• Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου εξωτερικών χώρων.
• Προμήθεια συστήματος ελέγχου περιπολιών φύλακα.
• Προμήθεια συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας.
• Προμήθεια αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού.
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

32234000

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

32235000

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Ο προϋπολογισμός του Έργου για την Ομάδα Β είναι 22.711,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.465,00 €, ΦΠΑ: 4.246,95 €).
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):

Νόμισμα:

ή εύρος: μεταξύ

Νόμισμα:

και

4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες:

ή ημέρες:

ή έναρξη

(ηη/μμ/εεεε)

ολοκλήρωση

(ηη/μμ/εεεε)

(από την ανάθεση της σύμβασης)

5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά και για τις δύο ομάδες του διαγωνισμού ή μεμονωμένα για
μια από τις δύο ομάδες.

