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Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Αριθμός ταυτοποίησης: 090101655
Ταχ. διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100
Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Ταχ. κωδικός: 70013
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Θεοχαρόπουλος Μιχάλης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@admin.forth.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2810391572
Φαξ:  +30 2810391555
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.forth.gr/

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια ενός μη επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV) εξοπλισμένου με μία υπερφασματική κάμερα
Αριθμός αναφοράς: ΙΥΜ 2020 Α-ΑΔΗΔ 2

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
35613000 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
To ITE για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών θα προχωρήσει στην Προμήθεια ενός μη 
επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV) εξοπλισμένου με μία υπερφασματική κάμερα

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

14/05/2021

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices:
Σύνδεση TED eSender : ENOTICES
Σύνδεση πελάτη TED eSender: ECAS_n0027xyl
Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2021-037286
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 056-140877
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 17/03/2021

mailto:procurement@admin.forth.gr
https://www.forth.gr/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140877-2021:TEXT:EL:HTML
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Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Λόγοι αλλαγής
Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: III.1.3
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Αντί:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό) εμπειρία σε 
συμβάσεις προμήθειας συστημάτων μη επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV), εξοπλισμένων με 
υπερφασματικέςκάμερες.
Ελάχιστη απαίτηση: να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, τουλάχιστον μία (1) 
σύμβαση προμήθειας συστήματος μη επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV), εξοπλισμένου με
υπερφασματική κάμερα, αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με το προκηρυσσόμενο έργο, ήτοι 273 400,00 EUR.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: Τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας 
συστήματος μη επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV), εξοπλισμένου με υπερφασματική κάμερα, αξίας 
κατ’ ελάχιστον ίσης με το προκηρυσσόμενο έργο, ήτοι 273400,00 EUR, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 
(3) ετών
Διάβαζε:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, εμπειρία σε συμβάσεις 
προμήθειας συστημάτων μη-επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV) εξοπλισμένων με υπερφασματικές 
κάμερες).
Ελάχιστη απαίτηση: να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 
προμήθειας συστήματος μη-επανδρωμένου αεροναυτικού οχήματος (UAV) εξοπλισμένου με υπερφασματική 
κάμερα), αξίας κατ’ ελάχιστο ίσης με το προκηρυσσόμενο έργο, ήτοι 273.400,00 Ευρώ.
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 17/05/2021
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 14/06/2021
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 21/05/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 18/06/2021
Τοπική ώρα: 11:00

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
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