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Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu

Διορθωτικό
Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες
Η παρούσα προκήρυξη αφορά στα ακόλουθα:
Οδηγία 2014/23/ΕΕ
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Οδηγία 2009/81/ΕΚ
Regulation (EC) No 1370/2007
Regulation (EU) 2015/323
Regulation (EU, Euratom) 2018/1046
Υπενθύμιση: Σε περίπτωση που διορθώσεις ή τροποποιήσεις προκηρύξεων οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή των όρων του
διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεφθεισών προθεσμιών ή η έναρξη νέας διαδικασίας

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1
Επίσημη επωνυμία: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Ταχ. διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 2ος όροφος, 3041 Λεμεσός
Πόλη: Λεμεσός

Κωδικός NUTS: CY

Ταχ. κωδικός: 3036

Χώρα: Κύπρος

Αρμόδιος για πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Αγορών και Παραγγελιών

Τηλέφωνο: +357 25002483

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cut.tenders@cut.ac.cy

Φαξ: +357 25002762

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: (URL) www.cut.ac.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) https://www.eprocurement.gov.cy
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Τμήμα II: Αντικείμενο (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Tender No. ΔΙΞΕΤ(1)/034/2019 for the purchase of services for the
development of an Augmented Reality (AR) module for selected archaeological sites in
the context of the implementation
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 72000000
II.1.3) Είδος σύμβασης

Έργα

Αριθμός αναφοράς: 2

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: 1, 2
Αγαθά

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Call for expressions of interest for the purchase of services for the development of an Augmented Reality
(AR) module for selected archaeological sites in the context of the implementation of the project RE-CULT: promoting and disseminating
cultural and natural heritage through the development and institutional strengthening of Religious Tourism in the Greek and Cypriot
islands.
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: (ηη/μμ/εεεε) 31/01/2020
VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω 7
Σύνδεση TED eSender: TED24 7

eNotices

TED eSender

Σύνδεση πελάτη TED eSender:

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2099-999999 7

Άλλα μέσα:

7

(έτος και αριθμός εγγράφου)

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:

(ηη/μμ/εεεε) 22/01/2020 7
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Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.1) Λόγοι αλλαγής 7
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
VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη 1 (παρακαλείστε να αναφέρετε το σχετικό τμήμα και τον αριθμό παραγράφου της
αρχικής προκήρυξης)
Αριθμός τμήματος: IV.3.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:
Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων
για τη χορήγηση εγγράφων ή για
πρόσβαση στα έγγραφα

Αντί:
Ημερομηνία: 05/02/2020 (ηη/μμ/εεεε)
Τοπική ώρα: 12:29 (ωω:λλ)

Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/02/2020 (ηη/μμ/εεεε)
Τοπική ώρα: 12:29 (ωω:λλ)

Αριθμός τμήματος: IV.3.4)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:
Προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών ή των αιτήσεων
συμμετοχής

Αντί:
Ημερομηνία: 05/02/2020 (ηη/μμ/εεεε)
Τοπική ώρα: 12:30 (ωω:λλ)

Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/02/2020 (ηη/μμ/εεεε)
Τοπική ώρα: 12:30 (ωω:λλ)

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: 2

Αποτελεί ευθύνη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντα φορέα να εξασφαλίζει τη
συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους τους εφαρμοστέους νόμους.
1
2
7

παρακαλείστε να επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί
εφόσον προβλέπεται
υποχρεωτικές πληροφορίες όχι προς δημοσίευση

