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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586834-2019:TEXT:EL:HTML

Κύπρος-Λευκωσία: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
2019/S 239-586834
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Department of Fisheries and Marine Research
Ταχ. διεύθυνση: 101, Vithleem Street
Πόλη: Nicosia
Κωδικός NUTS: CY
Ταχ. κωδικός: 1416
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Andri Heracleous
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aheracleous@dfmr.moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22807848
Φαξ: +357 22423293
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

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

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

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

Τίτλος:
‘Provision of Services for the Design, Implementation, Maintenance of an Integrated Fisheries Management
Platform and the Provision of Infrastructure as a Service, for the Dfmr’ (Tender No 42/2019)
Αριθμός αναφοράς: 42/2019

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48000000
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II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
‘Provision of services for the design, implementation, maintenance of an integrated fisheries management
platform and the provision of infrastructure as a service, for the department of fisheries and marine research
(DFMR).’

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 000 000.00 EUR

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
48800000
50312000
50312620
72212000
72212100
72212217
48951000
48810000
50312300
48517000
72222300

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: CY000

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
‘Provision of services for the design, implementation, maintenance of an integrated fisheries management
platform and the provision of infrastructure as a service, for the department of fisheries and marine research
(DFMR).’

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: According to tender documents -form 10 / Στάθμιση: 60
Κριτήριο κόστους - Όνομα: According to tender documents- form 10 / Στάθμιση: 40

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 000 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 142
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Accordint to paragraph 2.23 of Part A of tender documents.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
According to Paragraph 2.3 (d) of Part A of tender documents.

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020

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:
Accorting to tender documents.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Accorting to tender documents.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Accorting to tender documents (paragraph 6.3).

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Accorting to tender documents.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Accorting to tender documents (paragraph 6.4).

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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: ναι
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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: 18/02/2020
Τοπική ώρα: 10:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/02/2020
Τοπική ώρα: 10:30

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:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

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

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/12/2019
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