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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»
Δημοσίευση τοu Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: http://simap.europa.eu

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:

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):

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»)
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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)
«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) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
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.
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Κύριο λεξιλόγιο
Κύριο αντικείμενο

39717200

Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α)

32234000
32235000

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
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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

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:

ENOTICES_evagg

Αριθ. αναφοράς της
δημοσίευσης:

2011-107781 (έτος και αριθμός εγγράφου)

IV.2.3) Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση (εάν υπάρχουν):
Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ:

της //

(ηη/μμ/εεεε)

IV.2.4) Ημερομηνια αποστολησ τησ παρουσασ προκηρυξησ:
02/08/2011 (ηη/μμ/εεεε)
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ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ
(ενδεχομένως, μαρκάρετε όσα κουτάκια είναι απαραίτητο)
Ελλιπής διαδικασία
Διόρθωση
Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(ενδεχομένως, μαρκάρετε όσα κουτάκια είναι απαραίτητο)
Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε.
Η διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής.
Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.
Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης.
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.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:

Αντί:

Διάβαζε:

_____

_____

_____

VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς
τροποποίηση:
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Αντί:
(ηη/μμ/εεεε)
12/09/2011

Διάβαζε:
(ωω:λλ)

(ηη/μμ/εεεε)

(ωω:λλ)

12/09/2011

11:00
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VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:
Επίσημη
επωνυμία:
Ταχ. διεύθυνση:
Πόλη:

Ταχ.
κώδικας:

Χώρα:
Σημείο(α) επαφής:

Τηλέφωνο:

Υπόψη:
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:

Φαξ:

Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο κειμένου προς προσθήκη

Κείμενο προς προσθήκη

_____

_____

VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
02/08/2011 (ηη/μμ/εεεε)

