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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462328-2017:TEXT:EL:HTML

Κύπρος-Λευκωσία: Βοηθητικός εξοπλισμός για λέβητες
2017/S 222-462328
Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αγαθά
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Electricity Authority of Cyprus
11 Amfipoleos Street, Strovolos
Nicosia
2025
ΚYΠΡΟΣ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Purchasing Manager
Τηλέφωνο: +357 22201655
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: purchasing@eac.com.cy
Φαξ: +357 22201660
Κωδικός NUTS: CY
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eac.com.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eac.com.cy
I.2)

Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.eac.com.cy
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6)

Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
385/2017 — Supply and Installation of Selective Catalytic Reactor System to Vasilikos Power Station Boilers 1,
2 and 3.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42164000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Electricity Authority of Cyprus (EAC) will retrofit to the existing Boilers 1, 2 and 3 at Vasilikos Power Station
(VPS) Selective Catalytic Reactor (SCR) Systems suitable for reducing the NOx values to the guarantee values
both for Heavy Fuel Oil (HFO) Firing and Natural Gas (NG) Firing.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42164000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: CY000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Vasilikos Power Station.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Electricity Authority of Cyprus (EAC) will retrofit to the existing Boilers 1, 2 and 3 at Vasilikos Power Station
(VPS) Selective Catalytic Reactor (SCR) Systems suitable for reducing the NOx values to the guarantee values
both for Heavy Fuel Oil (HFO) Firing and Natural Gas (NG) Firing.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
As stated in tender documents.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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As stated in tender documents.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
As stated in tender documents.

III.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
As stated in tender documents.

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
As stated in tender documents.

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
As stated in tender documents.

III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
As stated in tender documents.

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
As stated in tender documents.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/12/2017
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/12/2017
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Τοπική ώρα: 12:30
Τόπος:
EAC Head Office.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
No public opening of tenders.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
The complete Tender document may be downloaded free of charge from EAC's website, www.eac.com.cy, by
visiting the. section Tenders. — New.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Tenders Review Authority
81-83 Griva Digeni Avenue, 2nd Floor, P.O. Box 24820
Nicosia
1304
ΚYΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22445100
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.tra.gov.cy

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
1. Every interested economic operator who has or had an interest in being awarded the Contract and who
has sustained or is likely to sustain a loss as a result of an act or decision of the Contracting Authority which
precedes the signature of the Contract and for which it is alleged that it violates any provision of the legislation
in force, has the right to file a recourse to the Tenders Review Authority in accordance with the provisions of the
Law on the Review Procedures concerning the Award of Public Contracts of 2010 (Law 104(I)/2010).. 2. To file
a recourse to the Tenders Review Authority, the applicant must pay a non-refundable fee which is deposited
into the General Government Account. More details are given in the Website of the Tenders Review Authority
(www.tra.gov.cy).. 3. Regarding the manner and procedure for filing recourses, the manner in which these
are examined and the procedure for the issue of the relevant rulings, the provisions of the Law on the Review
Procedures concerning the Award of Public Contracts of 2010 (Law 104(I)/2010) shall apply.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Tenders Review Authority
81-83 Griva Digeni Avenue, 2nd Floor, P.O. Box 24820
Nicosia
1304
ΚYΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: +357 22445100
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tra@aap.gov.cy
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Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.tra.gov.cy
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/11/2017
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