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1.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) καλεί ενδιαφερόμενους
Εργολάβους Ηλεκτρολόγους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΕΕ) για
συνεργασία στην ολοκλήρωση εργασιών καλωδίωσης και αναβάθμισης υπηρεσιών σε
πελάτες της Cyta, σύμφωνα με τις πιο κάτω Προδιαγραφές.

2.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα έντυπα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να τοποθετηθούν από τους
Ενδιαφερόμενους ή τους αντιπροσώπους τους στο Αυτόματο Κιβώτιο Προσφορών της
Cyta στο ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος, ή να σταλούν στο Fax. Αρ. +22313314 ή +22425250, μέχρι τις 10:00
την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017, η οποία είναι η Τελευταία Ημερομηνία και Ώρα
Υποβολής. Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το Κιβώτιο Προσφορών θα
κλειδώσει αυτόματα στις 10:00 ακριβώς κατά την Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής με
την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ».
Οποιαδήποτε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβληθεί μετά την Τελευταία Ημερομηνία και
Ώρα Υποβολής δεν θα γίνεται αποδεκτή ούτε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.

3.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (ΕΕ) θα αναφέρεται με τον κωδικό ΕΕ.01/2017.

4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που θα υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να
παραμείνει σε ισχύ, δηλαδή διαθέσιμη για αποδοχή, για 120 μέρες από την καθορισμένη
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που ισχύει για μικρότερη
περίοδο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Cyta μπορεί να ζητήσει από κάποιον ενδιαφερόμενο να
παρατείνει την περίοδο ισχύος. Το αίτημα και η απάντηση σε αυτό πρέπει να γίνονται
γραπτώς ή με τηλεομοιοτύπημα ή με τηλετύπημα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
απορρίψει το αίτημα. Αν ο ενδιαφερόμενος αποδεχθεί το αίτημα δεν θα του ζητηθεί ούτε
θα του επιτραπεί να τροποποιήσει την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

5.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
Σε περίπτωση που η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα τοποθετηθεί στο Αυτόματο Κιβώτιο
Προσφορών της Cyta, σύμφωνα με την Παράγραφο 2 πιο πάνω, θα πρέπει να
εσωκλείεται σε σφραγισμένο περίβλημα, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, και στην
πάνω αριστερή γωνία να αναγράφονται τα πιο κάτω:
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Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Αρ. ΕΕ.01/2017



Υποβολή ενδιαφέροντος από Εργολάβους Ηλεκτρολόγους, για διενέργεια εργασιών
καλωδίωσης και αναβάθμισης υπηρεσιών σε πελάτες της.



Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής: 28 Ιουλίου 2017

Ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν περισσότερες από μία ΕΕ, για διαφορετικές Επαρχίες,
θα πρέπει να τις εσωκλείουν σε ξεχωριστά σφραγισμένα περιβλήματα με σήμανση όπως
πιο πάνω.
6.

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σε περίπτωση που η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα τοποθετηθεί στο Αυτόματο Κιβώτιο
Προσφορών της Cyta, σύμφωνα με την Παράγραφο 2 πιο πάνω, οι εξωτερικές διαστάσεις
της σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 40 εκατοστά σε μήκος, 40
εκατοστά σε πλάτος και 35 εκατοστά σε ύψος. Η ΕΕ μπορεί να περιέχεται σε πέραν του
ενός πακέτου, αν αυτό είναι αναγκαίο. Πακέτα ΕΕ με μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές
που προδιαγράφονται δεν θα γίνονται αποδεκτά, αφού δεν θα περνούν από τη θυρίδα
του Κιβωτίου Προσφορών. Παράδοση ΕΕ σε προσωπικό της Cyta δεν επιτρέπεται.

7.

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΕ
Όλη η αλληλογραφία σε σύνδεση με τις ΕΕ και συμφωνίες και όλα τα θέματα που
συνοδεύουν τις ΕΕ, τα οποία είναι σχετικά με την εξέτασή τους, θα είναι στην Ελληνική
γλώσσα και θα υποβάλλονται στην Cyta σε 2 σετ, με τρόπο ώστε κάθε συμπληρωμένο
σετ να αποτελεί άρτιο μέρος της ΕΕ.

8.

ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η Cyta δεν θα είναι υπεύθυνη, ούτε θα πληρώσει για οποιαδήποτε έξοδα ή ζημιές οι
οποίες πιθανόν να προκληθούν σε οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο κατά την προετοιμασία
και υποβολή της ΕΕ.

9.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ
Για διευκόλυνση της εξέτασης, αξιολόγησης και σύγκρισης ΕΕ, η Cyta μπορεί κατά την
κρίση της να ζητήσει από τον Ενδιαφερόμενο διευκρινίσεις για την ΕΕ. Η αίτηση για
διευκρίνιση και η ανταπόκριση θα γίνονται γραπτώς και δεν θα ζητηθεί, προσφερθεί ή
επιτραπεί καμιά αλλαγή στην τιμή ή στην ουσία της ΕΕ.

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οποιεσδήποτε επιπρόσθετες τεχνικές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν με γραπτή
αίτηση από τον Διευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών, Cyta, Τ.Θ. 24929, 1396 Λευκωσία,
Κύπρος, Τηλεομοιότυπο Αρ. +357 22701180. Ερωτήματα θα απαντώνται μόνο εάν
ληφθούν από τη Cyta το αργότερο μία εβδομάδα πριν την Τελευταία Ημερομηνία
Υποβολής.
Όλα τα τεχνικά ερωτήματα και σχετικές απαντήσεις θα κοινοποιούνται σε όλα τα
άτομα/εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει τις προδιαγραφές για την υπό αναφορά
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.
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11. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Όλα τα Έγγραφα της EE αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Cyta και προορίζονται
αποκλειστικά για υποβολή EE από τους Ενδιαφερόμενους. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή,
δημοσίευση, διάδοση ή διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τους χωρίς της γραπτή
έγκριση της Cyta απαγορεύεται.
12. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΕ
Τα Έγγραφα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να προμηθευτούν
δωρεάν από το διαδίκτυο μέσω της Ιστοσελίδας Προσφορών της Cyta.
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Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΕ.01/2017
Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Εργολάβους Ηλεκτρολόγους για
Διενέργεια Εργασιών Καλωδίωσης και Αναβάθμισης Υπηρεσιών σε Πελάτες της Cyta
Παγκύπρια
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΕ
Η Cyta έχει ξεκινήσει το έργο μετεξέλιξης και αναβάθμισης του δικτύου παροχής
τηλεφωνικών υπηρεσιών, μεταφέροντας τις σχετικές υποδομές και υπηρεσίες σε
τεχνολογία Voice Οver IP (VoIP). Στα πλαίσια του έργου απαιτείται, μεταξύ άλλων,
επίσκεψη στα υποστατικά μεγάλου αριθμού πελατών, για αναδιάταξη της εσωτερικής
καλωδίωσης και μεταφορά της τηλεφωνικής υπηρεσίας σε τεχνολογία Voice over IP.
Η Cyta προτίθεται να συνεργαστεί με εργολάβους ηλεκτρολόγους, οι οποίοι θα
αναλάβουν τη διενέργεια επισκέψεων και τη διεξαγωγή εργασιών στα υποστατικά 80.000
περίπου πελατών της. Για το σκοπό αυτό προκηρύσσεται η παρούσα πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ώστε να επιλεγούν Εργολάβοι Ηλεκτρολόγοι που πληρούν
συγκεκριμένα κριτήρια και με τους οποίους η Cyta θα προχωρήσει σε συνεργασίες για
ανάθεση εργασιών στα υποστατικά των πελατών.

2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συνεργασία προβλέπει τη διεξαγωγή εργασιών στα υποστατικά 80.000 πελατών της
Cyta, η κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
 Καλωδίωση Cat5e από τον κατανεμητή του υποστατικού, μέχρι το σημείο στο οποίο
βρίσκεται εγκατεστημένο το Modem.
 Αντικατάσταση μιας τηλεφωνικής πρίζας.
 Αντικατάσταση του Modem.
 Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας.
Λεπτομέρειες για τις ενέργειες που απαιτούνται, καθώς και αναλυτική περιγραφή της
διαδικασίας ανάθεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών παρουσιάζονται στο Μέρος ΙΙΙ.
Συνοπτικά, το πλαίσιο συνεργασίας με κάθε ηλεκτρολόγο ή εταιρεία ή συνεργασία
εργολάβων θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Ανάθεση περίπου 2.500 περιπτώσεων ανά εργολάβο ή εταιρεία ή συνεργασία
εργολάβων, σε περίοδο δώδεκα μηνών.
 Κατανομή των 2.500 περιπτώσεων σε 50-60 ανά εβδομάδα, κατά μέσο όρο.
 Υποβολή τιμολογίων από εργολάβο και εξόφληση από Cyta, ανά εβδομάδα ή
δεκαπενθήμερο.
 Καθορισμένη τιμή ανά εργασία, η οποία ανέρχεται σε €34, πλέον ΦΠΑ, και
περιλαμβάνει τα εργατικά και όλα τα υλικά που ενδέχεται να απαιτηθούν, με εξαίρεση
τη διπλή τηλεφωνική πρίζα, η οποία θα παρέχεται από τη Cyta.
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3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Για τους σκοπούς του έργου η Cyta θα αποδεχθεί τις πιο κάτω επιλογές σε ό,τι αφορά τη
στελέχωση και τα άτομα που θα εμπλακούν:
1. Εταιρείες με επαρκή αριθμό υπαλλήλων ή συνεργατών
Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία θα αναλάβει την ολοκλήρωση των εργασιών που θα
της ανατεθούν, αξιοποιώντας υπαλλήλους ή συνεργάτες της, τους οποίους πρέπει να
δηλώσει. Τόσο η εταιρεία, όσο και οι υπάλληλοι ή συνεργάτες πρέπει να ικανοποιούν
όλα τα άλλα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος.
2. Συνεργασίες Ιδιωτών Αυτοεργοδοτούμενων Ηλεκτρολόγων.
Στις περιπτώσεις αυτές ένας εργολάβος ηλεκτρολόγος θα συμβληθεί με τη Cyta ως ο
Εργολάβος, ενώ οι υπόλοιποι στη συνεργασία θα δηλωθούν ως συνεργάτες. Τόσο ο
βασικός εργολάβος όσο και οι συνεργάτες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα άλλα
κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.
Οι Εργολάβοι ή Εταιρείες που θα δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο έργο πρέπει να
μπορούν να διαθέσουν τουλάχιστο τέσσερα (4) άτομα τα οποία θα απασχοληθούν με
πλήρη απασχόληση στο έργο, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του απαιτούμενου
αριθμού εργασιών ανά εβδομάδα (50 - 60). Ο αριθμός αυτός είναι ο ελάχιστος αριθμός
ατόμων που θα γίνει αποδεκτός για ένταξη στο έργο. Εναλλακτικά, ο κάθε Εργολάβος
μπορεί να εμπλέξει στο έργο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, τα οποία θα απασχολούνται
μερικώς στο υπό αναφορά έργο. Εννοείται ότι άτομο ή άτομα που θα δηλωθούν σε ένα
κατάλογο, για συμμετοχή στο έργο κάτω από συγκεκριμένο εργολάβο, δεν μπορούν να
δηλωθούν και σε άλλο κατάλογο, είτε του ίδιου είτε άλλου Εργολάβου.
Όλοι οι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή υπεργολάβοι που θα απασχοληθούν στο έργο πρέπει
να έχουν εργαστεί για τουλάχιστον 6 μήνες σε παρόμοιας φύσης εργασίες και να είναι
Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νόμιμοι αλλοδαποί εργάτες, που να
μιλούν την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Πέραν των πιο πάνω, πριν την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με κάθε
εργολάβο, θα πρέπει να υποβληθεί Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
(Πιστοποιητικό Καλής Διαγωγής) για κάθε υπάλληλο/συνεργάτη/υπεργολάβο που θα
συμμετέχει στο έργο. Στα πλαίσια αυτά, κανένας υπάλληλος/συνεργάτης/υπεργολάβος
δε θα δικαιούται να εμπλακεί στο έργο και να απασχοληθεί σε υποστατικά πελατών της
Cyta, αν το όνομα του δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο προσωπικού που έχει δηλώσει
ο εργολάβος και δεν έχει προσκομίσει το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου. Σε
περίπτωση τροποποίησης του καταλόγου, ο Εργολάβος έχει την ευθύνη να τον υποβάλει
ξανά με οποιαδήποτε νέα Πιστοποιητικά Λευκού Ποινικού Μητρώου.

4.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Με βάση τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 3 πιο πάνω, για τους σκοπούς της
παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο όρος Εργολάβος θα χρησιμοποιείται και θα
αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα συμβληθεί με τη Cyta για τους
σκοπούς του έργου. Συνεπώς, ο εν λόγω όρος θα αναφέρεται είτε στον ιδιώτη εργολάβο
ηλεκτρολόγο που θα συμβληθεί με τη Cyta ως επικεφαλής μιας συνεργασίας
αυτοεργοδοτούμενων ηλεκτρολόγων, είτε στην εταιρεία που θα συμβληθεί με τη Cyta
για να ολοκληρώσει το έργο με υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της.
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Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Εργολάβος θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί στην παρούσα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, σε ό,τι αφορά προσόντα, άδειες
εξάσκησης επαγγέλματος, ασφαλίσεις κ.α.
5.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι Εργολάβοι που θα δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο έργο πρέπει να ικανοποιούν
τα πιο κάτω ελάχιστα κριτήρια:
 Να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την άδεια
υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Για τους σκοπούς των εργασιών που
θα διενεργηθούν στα πλαίσια της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, απαιτείται
ένα από τα πιο κάτω:
 Ενεργή και σε ισχύ άδεια υλοποίησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομής
(ΤΔΟΙ), όπως αυτή εκδιδόταν από τη Cyta.
 Ενεργή και σε ισχύ άδεια υλοποίησης Υποδομών Εσωτερικών Καλωδιώσεων
Οικοδομών (ΥΕΚΟ), η οποία θα παρέχεται από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρύθμισης
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ),
 Πιστοποιητικό/Απόδειξη εγγραφής ως μέλος του ΕΤΕΚ στις ειδικότητες
Ηλεκτρολογικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Μηχανικής της Πληροφορικής.
 Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με νομικά κατοχυρωμένο τρόπο.
 Να μπορούν να ολοκληρώνουν νόμιμες συναλλαγές και έκδοση τιμολογίων.
 Για την πιστοποίηση της προσωπικής τους κατάστασης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν
να υποβάλουν συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη τη Δήλωση Πιστοποίησης
Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Δήλωσης Πιστοποίησης
Προσωπικής Κατάστασης που περιλαμβάνεται στα Συνοδευτικά/Αποδεικτικά Στοιχεία
του εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 Να έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 50 – 60 περιπτώσεων ανά εβδομάδα (Δευτέρα
– Παρασκευή Απογεύματα, Σάββατο Πρωινό).
 Να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης στο έργο για δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη
τον Σεπτέμβριο του 2017, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και επιπλέον 6 μήνες
(μέχρι την ολοκλήρωση του έργου).

6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η Cyta, καθώς και τον αριθμό
των εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν ανά επαρχία, στο έργο θα εμπλακούν είκοσι
εννέα (29) συνολικά Εργολάβοι με την κατανομή που παρουσιάζεται στον πιο κάτω
πίνακα:
Πίνακας 1: Εργολάβοι ανά Επαρχία
Επαρχία
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος
Σύνολο

Αριθμός
Εργολάβων
10
8
5
4
2
29
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Ο κάθε εργολάβος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε περισσότερες από μια επαρχίες,
υποβάλλοντας περισσότερες από μια δηλώσεις συμμετοχής και δηλώνοντας σειρά
προτίμησης στην κάθε μια (σύμφωνα με το Παράτημα 1 - ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ). Αναλόγως των συνολικών δηλώσεων συμμετοχής, η Cyta θα
αποφασίσει κατά πόσο θα αναθέσει εργασίες στον ίδιο εργολάβο, για 2 ή περισσότερες
επαρχίες.
Η διαδικασία επιλογής εργολάβων και ένταξης τους στο έργο θα ακολουθήσει τις πιο
Φάσεις:
Φάση 1:
Οι δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν σε ό,τι αφορά τα
κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Όλες οι δηλώσεις που ικανοποιούν όλα τα κριτήρια θα ενταχθούν σε κατάλογο, βάσει
του οποίου θα γίνει επιλογή τους για την Φάση 2, με τον ακόλουθο τρόπο:
α. Εάν σε μια επαρχία οι Εργολάβοι που ικανοποιούν τα κριτήρια είναι ίσοι ή λιγότεροι
από τον αριθμό που έχει καθοριστεί, τότε θα επιλεγούν όλοι για το επόμενο στάδιο.
β. Εάν σε μια επαρχία οι Εργολάβοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό που έχει
καθοριστεί, τότε θα γίνει δημόσια κλήρωση μεταξύ τους, για την επιλογή αυτών που
θα συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο. Στην κλήρωση θα κληθούν να είναι παρόντες
όλοι οι Εργολάβοι που θα έχουν προκριθεί στο στάδιο αυτό. Σημειώνεται ότι, πέραν
του αριθμού των εργολάβων που απαιτούνται σε κάθε επαρχία, θα κληρωθούν και
επιλαχόντες (2 για τις τρεις μικρότερες επαρχίες, 3 για τις δύο μεγαλύτερες), οι οποίοι
θα κληθούν να συμμετάσχουν στο έργο σε περίπτωση που η συνεργασία με κάποιον
από τους επιτυχόντες εργολάβους διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο.
Φάση 2:
Στη φάση αυτή θα γίνει ολιγόωρη εκπαίδευση των Εργολάβων, των υπαλλήλων και των
συνεργατών τους που θα εμπλακούν στο έργο. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η
ενημέρωσή τους για τις συνθήκες και το είδος εργασίας, τη διαδικασία που θα
ακολουθείται, καθώς και τη συνεργασία που θα υπάρχει με τη Cyta και τα τμήματά της.
Φάση 3:
Στη φάση αυτή, οι Εργολάβοι, υπάλληλοι και συνεργάτες που θα εμπλακούν στο έργο,
θα εκπαιδευτούν σε περιβάλλον εργασίας, απασχολούμενοι ως μέλη διπλού συνεργείου,
μαζί με έμπειρο υπάλληλο της Cyta, για δύο μέρες (ολοκλήρωση 10 – 15 περιπτώσεων).
Η υπό αναφορά φάση της διαδικασίας ένταξης/εκπαίδευσης είναι απαραίτητη ώστε τα
άτομα που θα εμπλακούν να εξοικειωθούν με τη διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών
και τις πιθανές πολυπλοκότητες που μπορεί να προκύψουν.
Διευκρινίζεται ότι η απασχόληση των Εργολάβων και τον υπαλλήλων/συνεργατών τους
στις Φάσεις 2 και 3 της διαδικασίας ένταξης θα γίνει χωρίς αμοιβή, αφού αυτή θα
βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας των ατόμων και κατά συνέπεια τη μείωση
του κόστους του κάθε Εργολάβου. Επίσης, σημειώνεται ότι η Cyta θα διατηρεί το
δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε υπάλληλο ή συνεργάτη ή υπεργολάβο, σε
οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας ένταξης.
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Φάση 4:
Ο κάθε εργολάβος που ολοκληρώνει με επιτυχία όλες τις προηγούμενες φάσεις, θα
καλείται να υπογράψει τη Συμφωνία που θα διέπει τη συνεργασία και την εμπλοκή του
στο έργο. Αντίγραφο της Συμφωνίας παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2.
7.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όπως αναφέρεται στις Παραγράφους 2 και 3 πιο πάνω, ο κάθε Εργολάβος θα
ολοκληρώνει κατά μέσο όρο 50 – 60 εργασίες ανά εβδομάδα. Οι εργασίες αυτές θα
πληρώνονται από τη Cyta με την ακόλουθη διαδικασία:
 Οι εργασίες θα ανατίθενται τμηματικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε ανά
εβδομάδα, είτε ανά δεκαπενθήμερο.
 Με την ολοκλήρωση των εργασιών που αντιστοιχούν σε μια περίοδο (εβδομάδα ή
δεκαπενθήμερο), ο εργολάβος θα παραδίδει στη Cyta το αντίστοιχο τιμολόγιο. Το
τιμολόγιο θα παραδίδεται σε κτίριο/γραφείο της Cyta που θα καθοριστεί σε κάθε
επαρχία.
 Με την παραλαβή του τιμολογίου, η Cyta θα προβαίνει σε δειγματοληπτικούς
ελέγχους, τηλεφωνικούς και επιτόπιους, για διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών
και της ικανοποίησης των εμπλεκόμενων πελατών. Οι έλεγχοι θα ολοκληρώνονται
εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του τιμολογίου.
 Αφού ολοκληρωθούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι χωρίς να διαπιστωθεί είτε
παραβίαση των συμφωνηθέντων, είτε περίπτωση μη ικανοποιημένου πελάτη, το
τιμολόγιο θα προωθείται για εξόφληση, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των ελέγχων.
 Σε περίπτωση που κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους εντοπιστεί περίπτωση
παραβίασης των συμφωνηθέντων, ή μη ικανοποιημένου πελάτη, ο εργολάβος θα
καλείται να προβεί σε βελτιωτική/διορθωτική ενέργεια, προτού η Cyta προχωρήσει σε
εξόφληση του τιμολογίου.
Λεπτομερής περιγραφή των δειγματοληπτικών ελέγχων που θα διενεργούνται
παρουσιάζεται στην Παράγραφο 5 του Μέρους III.

8.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο κάθε Εργολάβος που θα εμπλακεί στο έργο είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
ανέκκλητη και χωρίς όρους Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 2
της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Όρος 7, ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ, από Τράπεζα που λειτουργεί στην Κύπρο, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να εκδίδει τέτοιες εγγυήσεις, για την οφειλόμενη
εκτέλεση οποιουδήποτε Συμβολαίου ή Παραγγελίας, ή Εργασίας, η οποία μπορεί να
προκύψει στα πλαίσια της παρούσας Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.
Το ύψος της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συμβατικών Υποχρεώσεων θα ανέρχεται σε
€2.000 (Δύο Χιλιάδες Ευρώ) και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και ένα (1) μήνα μετά τη
λήξη της Συμφωνίας.
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Η Cyta θα διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συνεργασία και να προχωρήσει με
αίτημα κατάθεσης της εγγυητικής, αν οι εργασίες και γενικά η συνεργασία του
Εργολάβου δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που θα τεθούν στα πλαίσια της Συμφωνίας που
θα υπογραφτεί.
9.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ο Εργολάβος, κατά τις εργασίες που θα εκτελούνται από το συνεργείο του σε ιδιωτικές
περιουσίες καθώς και κατά την επίσκεψη του σε εγκαταστάσεις της Cyta, θα φέρει την
απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για τον συντονισμό των θεμάτων Ασφάλειας και
Υγείας κατά την εκτέλεση των εργασιών, όπως προβλέπεται στους περί Ασφάλειας και
Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του
2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015). Ο Εργολάβος θα πρέπει είτε να ετοιμάσει και υποβάλει το
Σχέδιο Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας για τις εργασίες,
περιλαμβανομένου και των εργασιών των διορισμένων και άλλων υπεργολάβων, είτε να
δεσμευτεί και να υιοθετήσει και υπογράψει το υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης των
θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας για τις εργασίες των Συνεργείων της Τεχνικής
Εξυπηρέτησης Πελατών της Cyta.

10. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όσοι εργολάβοι ηλεκτρολόγοι ή εταιρείες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος, θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1, μαζί με τα αποδεικτικά
στοιχεία που αναφέρονται πιο κάτω. Το έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να
υπογραφτεί από τον Εργολάβο, όπως αυτός ορίζεται στην Παράγραφο 4 πιο πάνω.
Αποδεικτικά και συνοδευτικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν:
1. Αντίγραφο των εντύπων/εγγράφων που αφορούν την άδεια υλοποίησης
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
2. Δήλωση Συμμόρφωσης με τους Όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της
Συμφωνίας που θα υπογραφτεί.
3. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης.
4. Συνοπτικά και αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό και τους συνεργάτες του
Εργολάβου.
5. Σχέδιο Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας για τις εργασίες όπως
προβλέπεται στους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015).
Εναλλακτικά, θα πρέπει να δηλωθεί ότι θα υπογραφεί το υφιστάμενο Σχέδιο
Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας για τις εργασίες των Συνεργείων της
Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Cyta, το οποίο θα παραχωρηθεί στους
ενδιαφερόμενους Εργολάβους πριν την υπογραφή της κάθε Συμφωνίας.
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Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΕ.01/2017
Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Εργολάβους Ηλεκτρολόγους για
Διενέργεια Εργασιών Καλωδίωσης και Αναβάθμισης Υπηρεσιών σε Πελάτες της Cyta
Παγκύπρια
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια της Συμφωνίας που θα συνομολογηθεί με κάθε Εργολάβο και της
επακόλουθης συνεργασίας, οι Εργολάβοι συνεργάτες θα πρέπει να μεταφέρουν τους
πελάτες που θα τους ανατεθούν σε τηλεφωνία Voice Over IP (VoIP). Για κάθε πελάτη
θα απαιτούνται δύο βασικές εργασίες, ως ακολούθως:
α. Αλλαγή της εσωτερικής καλωδίωσης και μετατροπή της xDSL σύνδεσης από
τεχνολογία ADSL σε VDSL, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ποιότητα
τόσο της τηλεφωνικής υπηρεσίας, όσο και των άλλων ευρυζωνικών υπηρεσιών.
β. Μετατροπή της σταθερής τηλεφωνικής υπηρεσίας από αναλογική, σε ευρυζωνική
(VoIP).
Οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες των εργασιών παρουσιάζονται στις
παραγράφους που ακολουθούν.

2.

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Διαδικασία που θα διέπει τη συνεργασία μεταξύ Cyta και Εργολάβου συνοψίζεται ως
ακολούθως:
α. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ομάδες πελατών θα ενημερώνονται από τη Cyta για
την ανάγκη αναβάθμισης της τηλεφωνικής τους υπηρεσίας, καθώς και της
καλωδίωσης τους. Στην ενημέρωση θα διευκρινίζεται ότι συνεργάτης της Cyta
(Εργολάβος) θα επικοινωνήσει μαζί τους εντός των επόμενων ημερών για διευθέτηση
ραντεβού.
β. Σε κάθε Εργολάβο θα δίνεται κατάλογος πελατών, στους οποίους θα έχει γίνει η
ενημέρωση που περιγράφεται στο σημείο «α» πιο πάνω.
Ο κατάλογος θα
συνοδεύεται και με χρονικό στόχο ολοκλήρωσης (συνήθως εντός μιας εβδομάδας). Η
ανάθεση των εργασιών θα γίνεται με ηλεκτρονικό σύστημα/λογισμικό διαχείρισης
εργασιών, το οποίο ο κάθε Εργολάβος θα πρέπει να χρησιμοποιεί με χρήση δικού του
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή Tablet. Για χρήση του εν λόγω λογισμικού απαιτείται
μόνο πλοηγός διαδικτύου (web browser) και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
γ. Ο Εργολάβος θα επικοινωνεί με τους πελάτες, θα διευθετεί μαζί τους ραντεβού και θα
ολοκληρώνει την εργασία που περιγράφεται στην Παράγραφο 3 που ακολουθεί.
δ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μία φορά την εβδομάδα), ο Εργολάβος:
o Θα υποβάλλει νόμιμα τιμολόγια για πληρωμή (για τις εργασίες που έχει
ολοκληρώσει).
o Θα παραλαμβάνει νέο κατάλογο εργασιών.
o Θα παραδίδει τα παλαιού τύπου Modems που έχει αντικαταστήσει σε πελάτες και
θα παραλαμβάνει καινούργια Modems, καθώς και τηλεφωνικές πρίζες με το
λογότυπο της Cyta.
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3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.1

Αλλαγή της Εσωτερικής Καλωδίωσης

Οι πελάτες στους οποίους θα πρέπει να γίνει παρέμβαση και μετατροπή καλωδίωσης στα
πλαίσια του έργου, ως επί το πλείστον, έχουν στα υποστατικά τους τη διάταξη που
παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 πιο κάτω. Στη διάταξη αυτή, ένα τηλεφωνικό καλώδιο από
τον εξωτερικό κατανεμητή του υποστατικού διέρχεται όλων των πριζών, συνδέοντας τις
παράλληλα μεταξύ τους στο τηλεφωνικό και ευρυζωνικό δίκτυο της Cyta. Το καλώδιο
αυτό μεταφέρει τόσο το τηλεφωνικό σήμα (χαμηλών συχνοτήτων), όσο και το
ευρυζωνικό σήμα (ψηλών συχνοτήτων), σε όλες τις τηλεφωνικές πρίζες του
υποστατικού. Ως εκ τούτου, σε όλα τα σημεία (πρίζες) γίνεται χρήση διαχωριστή
σήματος (xDSL Splitter), το οποίο διαχωρίζει το τηλεφωνικό από το ευρυζωνικό σήμα. Οι
τηλεφωνικές συσκευές συνδέονται στην Έξοδο Τηλεφωνίας του διαχωριστή, ενώ το
Modem των ευρυζωνικών υπηρεσιών συνδέεται στην Έξοδο xDSL.

Εικόνα 1

Η αλλαγή που πρέπει να γίνει στα υπό αναφορά υποστατικά πελατών, σε ό,τι αφορά την
καλωδίωση και μετατροπή της xDSL σύνδεσης από τεχνολογία ADSL σε τεχνολογία
VDSL, αφορά όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μετατραπεί η διάταξη από
αυτή που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1, σε αυτή που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2 που
ακολουθεί.
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Εικόνα 2

Περιγραφικά, απαιτούνται οι πιο κάτω ενέργειες:
α. Διενέργεια νέας καλωδίωσης, με προσθήκη καλωδίου τύπου Cat5e, το οποίο να
συνδέει το σημείο (πρίζα) στο οποίο βρίσκεται το xDSL Modem απευθείας στον
κατανεμητή, χωρίς οποιεσδήποτε ενδιάμεσες συνδέσεις, ενώσεις ή διακλαδώσεις.
Αυτό, στις πλείστες των περιπτώσεων, θα γίνεται περνώντας το καλώδιο Cat5e μέσα
από την υφιστάμενη υποδομή και σύστημα σωληνώσεων της τηλεφωνικής
εγκατάστασης του υποστατικού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την καλωδίωση αυτή
ενδέχεται να απαιτηθεί χρήση πλαστικού Trunking ή καλωδίου Cat5e εξωτερικού
χώρου. Για περιπτώσεις πολυώροφων κτιρίων / πολυκατοικιών, το καλώδιο Cat5e θα
διέρχεται από το σημείο (πρίζα) στο οποίο βρίσκεται το xDSL Modem μέχρι τον
κατανεμητή του ορόφου.
β. Αποσύνδεση του υφιστάμενου τηλεφωνικού καλωδίου που συνδέει τον κατανεμητή
με την πρώτη πρίζα, ώστε αυτό να μην έχει πλέον οποιαδήποτε σχέση με τον
κατανεμητή (όπου είναι εφικτό, καλό είναι να αφαιρείται εντελώς από τις σωληνώσεις,
αφού αποσυνδεθεί και από την πρώτη πρίζα.
γ. Αντικατάσταση της πρίζας στο σημείο που είναι εγκατεστημένο το xDSL Modem με τη
διπλή πρίζα που θα παρέχεται από τη Cyta και σύνδεσή της όπως παρουσιάζεται στην
Εικόνα 2. Δηλαδή στο πίσω μέρος της πρίζας, το καλώδιο Cat5e από τον κατανεμητή
συνδέεται στις διεπαφές που αντιστοιχούν στην αριστερή θυρίδα, ενώ το υφιστάμενο
τηλεφωνικό καλώδιο που συνδέει παράλληλα όλες τις τηλεφωνικές πρίζες συνδέεται
στις διεπαφές που αντιστοιχούν στη δεξιά θυρίδα.
δ. Αντικατάσταση του υφιστάμενου xDSL Modem με νέο, το οποίο υποστηρίζει την
τεχνολογία VDSL, καθώς και την Ευρυζωνική Τηλεφωνία Voice Over IP.
ε. Σύνδεση του Modem στις δύο θυρίδες της διπλής πρίζας, όπως παρουσιάζεται στην
Εικόνα 2, αξιοποιώντας δύο απλά τηλεφωνικά καλώδια μήκους περίπου 1,5μ (τα οποία
στις πλείστες των περιπτώσεων είτε θα είναι ήδη στον πελάτη, είτε θα υπάρχουν στη
συσκευασία του νέου Modem που η Cyta θα δίνει στους εργολάβους).
στ.Αφαίρεση όλων των xDSL Splitters και σύνδεση των τηλεφωνικών συσκευών και του
Modem απευθείας στις πρίζες τους.
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3.2

Μετατροπή της σταθερής τηλεφωνικής υπηρεσίας σε ευρυζωνική (VoIP).

Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες που περιγράφονται στην Παράγραφο 3.1, το
συνεργείο του Εργολάβου θα επικοινωνεί τηλεφωνικώς με εξειδικευμένο Τηλεφωνικό
Κέντρο της Cyta, το οποίο θα αναλαμβάνει τα πιο κάτω:
α. Μετατροπή της xDSL σύνδεσης από τεχνολογία ADSL σε VDSL.
β. Μετατροπή της σταθερής τηλεφωνικής υπηρεσίας από αναλογική σε ευρυζωνική
(VoIP).
Για τις πιο πάνω ενέργειες, στις οποίες θα προβαίνει το Τηλεφωνικό Κέντρο της Cyta, το
συνεργείο του Εργολάβου θα πρέπει να διενεργεί συγκεκριμένους τεχνικούς ελέγχους,
καθοδηγούμενο τηλεφωνικά από τους λειτουργούς του Κέντρου.
Για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που περιγράφονται στις Παραγράφους 3.1 και
3.2 υπολογίζεται ότι απαιτούνται συνολικά 40 – 60 λεπτά.
4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Για τους σκοπούς του έργου, ο εργολάβος θα διαθέτει όλα τα υλικά που ενδέχεται να
απαιτηθούν, με εξαίρεση τη διπλή τηλεφωνική πρίζα, η οποία θα παραχωρείται από τη
Cyta και θα φέρει το λογότυπο του οργανισμού. Τα υπόλοιπα υλικά που θα απαιτηθούν
είναι τα ακόλουθα:
 Καλώδιο Cat5e εσωτερικού χώρου.
 Καλώδιο Cat5e εξωτερικού χώρου (για χρήση όπου απαιτείται).
 Τηλεφωνικό Καλώδιο (στις πλείστες των περιπτώσεων θα αξιοποιείται το καλώδιο που
υπάρχει ήδη στον πελάτη, καθώς και το καλώδιο που θα υπάρχει στη συσκευασία του
Modem, συνεπώς δεν θα απαιτείται άλλο καλώδιο από τον Εργολάβο).
 Βύσματα BT και RJ11 (RJ11 and BT Plugs).
 Trunking (για χρήση όπου απαιτείται).
Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να
πληρούν τα πιο πάνω υλικά.
Ο Εργολάβος θα μπορεί να προμηθευτεί τα υλικά από όποιο προμηθευτή επιλέξει, αλλά,
για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας, αυτά θα ελέγχονται από τη Cyta σύμφωνα με την
πιο κάτω διαδικασία:
α. Με την υπογραφή της Συμφωνίας, ο κάθε Εργολάβος θα προσκομίσει δείγμα για κάθε
υλικό που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το κάθε δείγμα υλικού θα
συνοδεύεται από τα σχετικά έντυπα προδιαγραφών, τα οποία θα αποδεικνύουν τη
συμβατότητα του υλικού με τις καθορισμένες προδιαγραφές και τα απαραίτητα
πρότυπα.
β. Τα υλικά θα ελέγχονται/εγκρίνονται από τη Cyta και θα δίνεται στον Εργολάβο
σχετικό πιστοποιητικό έγκρισης. Τα δείγματα θα φυλάγονται από τη Cyta για σκοπούς
ελέγχου ποιότητας.
γ. Κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας, θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι, στους
οποίους θα ελέγχονται μεταξύ άλλων τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Σε
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περίπτωση που εντοπίζονται μη ελεγμένα/εγκεκριμένα υλικά, ο εργολάβος θα καλείται
να τα αντικαταστήσει χωρίς επιπλέον χρέωση.
δ. Αν, σε οποιαδήποτε φάση της συνεργασίας, ο εργολάβος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει
υλικά διαφορετικά από εκείνα για τα οποία έχει εξασφαλίσει έγκριση, θα τα υποβάλλει
ξανά στη Cyta για έλεγχο και έγκριση.
5.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα διενεργούνται με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των
εργασιών και την ικανοποίηση των εμπλεκόμενων πελατών.
Οι έλεγχοι θα
περιλαμβάνουν:
o Επιτόπιες επισκέψεις σε πελάτες, για έλεγχο του αποτελέσματος της εργασίας που έχει
ολοκληρωθεί και συζήτηση με τον πελάτη αναφορικά με την εμπειρία του και τον
βαθμό ικανοποίησης του από την επίσκεψη του συνεργείου του Εργολάβου.
o Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με πελάτες, στις οποίες θα λαμβάνεται ανατροφοδότηση
αναφορικά με την εμπειρία τους και το βαθμό ικανοποίησης τους από την επίσκεψη
του συνεργείου του Εργολάβου.
o Τεχνικούς ελέγχους με βάσει μετρήσεις από συστήματα διαχείρισης πόρων δικτύου και
πλατφόρμων της Cyta.
Οι έλεγχοι αυτοί θα καταδεικνύουν τυχόν τεχνικά
προβλήματα τα οποία προκύπτουν λόγω ατελών ή μειωμένης ποιότητας εργασιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Να υποβληθεί από τον Εργολάβο, μαζί με τα Συνοδευτικά / Αποδεικτικά Στοιχεία, είτε στο
Αυτόματο Κιβώτιο Προσφορών της Cyta, είτε μέσω Fax, σύμφωνα με τον Όρο 2 της
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΕ.01/2017 - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Εργολάβους Ηλεκτρολόγους για
Διενέργεια Εργασιών Καλωδίωσης και Αναβάθμισης Υπηρεσιών σε Πελάτες της
Cyta Παγκύπρια
1.

Αφού μελετήσαμε με προσοχή τα έγγραφα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
όλα τα Παραρτήματα της, εμείς, οι υπογράφοντες την παρούσα δήλωση,
δηλώνουμε την πρόσθεση μας να συνεργαστούμε με τη Cyta για τη διενέργεια
εργασιών καλωδίωσης και αναβάθμισης υπηρεσιών σε πελάτες της Παγκύπρια,
σύμφωνα με τα Έγγραφα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις σχετικές
οδηγίες της Cyta.

2.

Αν η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλουμε γίνει αποδεκτή,
αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση των εργασιών μέσα στα χρονικά
όρια που προνοούνται στους Όρους της Συμφωνίας και με τους ρυθμούς
εκτέλεσης που καθορίζονται στα έγγραφα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών, η οποία ενδέχεται να επεκταθεί κατά έξι (6)
επιπλέον μήνες.

3.

Δεσμευόμαστε ότι οι εργασίες που θα εκτελούμε θα ικανοποιούν τα κριτήρια
που έχει θέσει η Cyta, όπως αυτά παρουσιάζονται στα έγγραφα της Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και στα σχετικά Παραρτήματα της, στη μοναδιαία τιμή των €34
πλέον ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει τόσο το κόστος των εργατικών, όσο και το
κόστος των υλικών (με εξαίρεση τη διπλή τηλεφωνική πρίζα).

4.

Αν η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλουμε γίνει αποδεκτή,
αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε Τραπεζική Εγγύηση στο όνομα της Cyta από
εγκεκριμένη Τράπεζα, για το ποσό των €2.000, ως εγγύηση για την καλή
εκτέλεση της Συμφωνίας.

5.

Συμφωνούμε πως η παρούσα δήλωση μας θα ισχύει για περίοδο 120 ημερών
από την 28η Ιουλίου 2017 και θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή
ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

6.

Μέχρι που να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η παρούσα
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας, θα αποτελούν
δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

7.

Αντιλαμβανόμαστε πως δεν είσαστε υπόχρεοι να δεχτείτε οποιαδήποτε
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια της Cyta.
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Επαρχία για την οποία υποβάλλεται η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
(δηλώστε  δίπλα από την επαρχία της επιλογής σας).

Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος

Προτεραιότητα: ………………
(να δηλωθεί Πρώτη, Δεύτερη κλπ, μόνο σε περίπτωση που υποβάλλεται πέραν της μιας
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον ίδιο Εργολάβο)

Όνομα Εργολάβου / Εταιρείας ……………………………………………………………………………
Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας (ότι ισχύει): …………………………
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..………
Ταχυδρομικό Κιβώτιο: ………………………
Τηλέφωνο: ………………………
Φαξ: ………………………

Υπογραφή Εργολάβου: ………………………

Σε περίπτωση Εταιρείας να δηλωθεί ο ρόλος του υπογράφοντα:……………………..
Ημερομηνία: ……………………...
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Να υποβληθούν μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος)
Έντυπο 1

Άδεια υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την
Παράγραφο 5 του Μέρους ΙΙ της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Έντυπο 2

Δήλωση Συμμόρφωσης με τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
και της Προτεινόμενης Συμφωνίας.

Έντυπο 3

Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης.

Έντυπο 4

Συνοπτικά Στοιχεία Υπαλλήλων και Συνεργατών Εργολάβου.

Έντυπο 5

Αναλυτικά Στοιχεία Υπαλλήλων και Συνεργατών Εργολάβου.

Έντυπο 6

Σχέδιο Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας.

ΕΝΤΥΠΟ 1

(Να υποβληθεί αντίγραφο της άδειας υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με την Παράγραφο 5 του Μέρους ΙΙ της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.)

ΕΝΤΥΠΟ 2
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

(Να συμπληρωθεί μόνο με χρήση των όρων «Συμμόρφωση» ή «Μη Συμμόρφωση»)
Α. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Μέρος Ι – Οδηγίες προς τους Ενδιαφερόμενους
Αρ.

Τίτλος Όρου

Συμμόρφωση

Παραγράφου
1

Προκήρυξη

2

Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής

3

Κωδικός της ΕΕ

4

Διάρκεια Ισχύος

5

Σήμανση της ΕΕ

6

Φυσικό Μέγεθος του Πακέτου Προσφοράς

7

Γλώσσα Αλληλογραφίας και Αντίγραφα ΕΕ

8

Έξοδα Ετοιμασίας της ΕΕ

9

Διευκρινίσεις για την ΕΕ

10

Τεχνικές Πληροφορίες

11

Κυριότητα Εγγράφων

12

Τιμή των Εγγράφων ΕΕ

Μέρος ΙΙ – Γενικές Προδιαγραφές και Συμβατικοί Όροι
Αρ.

Τίτλος Όρου

Συμμόρφωση

Παραγράφου
1

Σκοπός της Πρόσκλησης ΕΕ

2

Πλαίσιο Συνεργασίας

3

Προσωπικό και Συνεργάτες των Εργολάβων

4

Ορισμός του Εργολάβου

5

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα και
Προϋποθέσεις

6

Διαδικασία Επιλογής Εργολάβων
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Αρ.

Τίτλος Όρου

Συμμόρφωση

Παραγράφου
7

Όροι Πληρωμής

8

Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης

9

Ασφάλεια και Υγεία

10

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Αποδεικτικά
Στοιχεία

Μέρος ΙΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές και Διαδικασία Εκτέλεσης Εργασιών
Αρ.

Τίτλος Όρου

Συμμόρφωση

Παραγράφου
1

Εισαγωγή

2

Σύνοψη Διαδικασίας Ανάθεσης και
Ολοκλήρωσης Εργασιών

3

Περιγραφή Εργασιών

4

Διαδικασία Έγκρισης Υλικών

5

Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι

Β. ΟΡΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Αρ.

Τίτλος Όρου

Συμμόρφωση

Παραγράφου
1

Ορισμοί

2

Ευθύνη Εργολάβου για Πληροφόρηση

3

Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας

4

Έναρξη ισχύος και ασφαλίσεις που
πρέπει να προσκομίσει ο Εργολάβος

5

Αντάλλαγμα

6

Όροι Πληρωμής

7

Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης των
Εργασιών

8

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των
Εργασιών

9

Υποχρεώσεις Μερών

10

Δικαιώματα Ελέγχου και
Παρακολούθησης των Εργασιών
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Αρ.

Τίτλος Όρου

Συμμόρφωση

Παραγράφου
11

Παράδοση και Αποδοχή

12

Εγγυήσεις

13

Ευθύνη – Αποζημιώσεις

14

Περιορισμός Ευθύνης

15

Σχέση Cyta - Εργολάβου

16

Πνευματική Ιδιοκτησία

17

Ανωτέρα Βία

18

Εμπιστευτικότητα

19

Τροποποιήσεις

20

Διάρκεια ισχύος Συμφωνίας

21

Εκχώρηση

22

Δέσμευση Διαδόχων

23

Παραίτηση από Δικαιώματα

24

Διαιρετότητα

25

Ειδοποίηση

26

Τερματισμός

27

Κυριότητα Υλικού

28

Ερμηνεία και Δικαιοδοσία

29

Ολόκληρη Συμφωνία

30

Αποποιήσεις

31

Διαχωρισμός

32

Ερμηνεία

33

Γενικά
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Έντυπο 3
(Να υποβληθεί Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα
που ακολουθεί.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προς: <επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>
Θέμα: <Τίτλος Διαγωνισμού>.
Αρ. Διαγωνισμού:
Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών:
Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α.

Δεν έχω καταδικαστεί οριστικά με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού
δικαστηρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο
άρθ. 2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία
(όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26-5-97 πράξης του Συμβουλίου και
στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για απάτη
(κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10/6/1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),

β.

Δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας,
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γ.

Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές
ή κανονιστικές πράξεις,

δ.

Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές
πράξεις,

ε.

Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή,
βάσει αποφάσεως ή οποία έχει ισχύ δεδικασμένου,

στ.

Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,

ζ.

Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία / στη χώρα όπου είμαι
εγκατεστημένος δηλαδή την ……………………… <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>,
κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών,

η.

Δεν έχω παραβιάσει ούτε και έχω παραλείψει να εκτελέσω πιστά άλλες
συμβάσεις που μου έχουν ανατεθεί σε βαθμό που να μου έχει κατασχεθεί η
εγγύηση πιστής εκτέλεσης κατά την περίοδο που αρχίζει δύο χρόνια πριν την
τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών,

θ.

Δεν επηρεάζομαι ή δυνατό να επηρεαστώ από οποιαδήποτε σύγκρουση
συμφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό ούτε και έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα
σχέση με άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη Σύμβαση.
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Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν
διευκρινίσεις.

Υπογραφή:

………………………………………………………………………

Όνομα Υπογράφοντος:

………………………………………………………………………

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/

………………………………………………………………………

Διαβατήριο Υπογράφοντος:
Ιδιότητα Υπογράφοντος:

………………………………………………………………………

Στοιχεία Προσφέροντος ή
συμμετέχοντος σε κοινοπραξία
<να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>

………………………………………………………………………

Όνομα:

………………………………………………………………………

Χώρα εγκατάστασης:

………………………………………………………………………

Διεύθυνση:

………………………………………………………………………

Ταχ. Κιβ.:

………………………………………………………………………

Διεύθυνση Επικοινωνίας αν είναι
διαφορετική:

………………………………………………………………………

Ταχ. Κιβ.:

………………………………………………………………………

Τηλ. Επικοινωνίας:

………………………………………………………………………

Τελεφαξ Επικοινωνίας:

………………………………………………………………………
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ΕΝΤΥΠΟ 4 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Αριθμός
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Σχέση με Εργολάβο

Απασχόληση στο Έργο

(διαγράψτε ότι δεν ισχύει)

(διαγράψτε ότι δεν ισχύει)

1

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

2

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

3

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

4

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

5

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

6

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

7

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

8

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

9

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

10

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

11

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

12

Υπάλληλος / Συνεργάτης

Πλήρης / Μερική

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σημείωση: Να δηλωθούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα που θα απασχολούνται στο έργο σε πλήρη απασχόληση ή περισσότερα
άτομα σε μερική απασχόληση, ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης 50-60 περιπτώσεων ανά
εβδομάδα.
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ΕΝΤΥΠΟ 5 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

2.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

3.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

4.

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

5.

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

6.

ΑΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

7.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

8.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΣ

9.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
11. ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σημείωση: Να υποβληθεί ένα Έντυπο για κάθε Υπάλληλο / Συνεργάτη.
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ΕΝΤΥΠΟ 6 - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Να υποβληθεί Σχέδιο Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας για τις εργασίες,
όπως προβλέπεται στους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για
Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015).
Εναλλακτικά, θα πρέπει να δηλωθεί ότι θα υπογραφεί το υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης
των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας για τις εργασίες των Συνεργείων της Τεχνικής
Εξυπηρέτησης Πελατών της Cyta, το οποίο θα παραχωρηθεί στους ενδιαφερόμενους
Εργολάβους πριν την υπογραφή της κάθε Συμφωνίας.)
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Η Συμφωνία αυτή γίνεται σήμερα την ………..η ημέρα του μηνός ………….. 2017 στη Λευκωσία,
μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία (η οποία για τους σκοπούς και όρους της
παρούσας Συμφωνίας θα καλείται «Cyta») και [της εταιρείας] [του] …………………………………….. από
………………………. με [αριθμό εγγραφής] [ταυτότητας αν δεν είναι εταιρεία] ……………………. (η οποία
για τους σκοπούς και όρους της παρούσας Συμφωνίας θα καλείται «ο Εργολάβος») από το άλλο
μέρος, και μαρτυρεί τα ακόλουθα:
ΕΠΕΙΔΗ η Cyta ζήτησε με την Προκήρυξη ΕΕ.01/2017, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α της
παρούσας Συμφωνίας, την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εργολάβους ηλεκτρολόγους για
συνεργασία στην ολοκλήρωση εργασιών καλωδίωσης και αναβάθμισης υπηρεσιών σε πελάτες της
παγκύπρια.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Εργολάβος υπέβαλε δήλωση συμμετοχής, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β
της παρούσας Συμφωνίας και εξέφρασε την προθυμία και ικανότητα να αναλάβει την εκτέλεση των
εργασιών που περιγράφονται στην Προκήρυξη ΕΕ.01/2017, προς πλήρη ικανοποίηση της Cyta,
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Cyta έχει αποδεχθεί τη Δήλωση Συμμετοχής του Εργολάβου και αποφάσισε να
συνάψει συμφωνία με τον Εργολάβο για παροχή εργασιών καλωδίωσης και αναβάθμισης υπηρεσιών
σε πελάτες της παγκύπρια τον έχει επιλέξει για τη σχετική συνεργασία.
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΟΡΟΣ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
Σε αυτή τη Συμφωνία:
1.1

«Αποδοχή» σημαίνει την αποδοχή των υλικών και των εργασιών όπως ορίζονται κατωτέρω.

1.2

«Cyta» θα σημαίνει την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, τον Οργανισμό Δημόσιου Δικαίου
που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ.
302 ως ετροποποιήθη.
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1.3

«Δήλωση Ενδιαφέροντος» ή «Προσφορά» σημαίνει τη Δήλωση Ενδιαφέροντος που υπέβαλε
ο Εργολάβος, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β στην παρούσα Συμφωνία και η οποία
συνιστά την προσφορά του Εργολάβου.

1.4

«Διατακτικό Εργασίας» σημαίνει το διατακτικό εργασίας το οποίο θα δίνεται στον Εργολάβο
από τη Cyta, για κάθε εργασία που πρέπει να διεκπεραιωθεί.

1.5

«Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης των Εργασιών» σημαίνει την τραπεζική εγγύηση που θα
προσκομίσει ο Εργολάβος σύμφωνα με τον Όρο 7 της παρούσας Συμφωνίας και με βάση τον
τύπο του Παρατήματος Γ.

1.6

«Έλεγχοι» σημαίνει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα διενεργεί η Cyta για τις
Εργασίες, όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 11 της Συμφωνίας και στο Παράρτημα Α.

1.7

«Εργασία» ή «Εργασίες» σημαίνει τις ενέργειες που απαιτούνται να υλοποιηθούν στα
υποστατικά των πελατών της Cyta, οι οποίες περιλαμβάνουν, καλωδίωση, εγκατάσταση,
έλεγχο, δοκιμή και παράδοση αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε άριστη λειτουργήσιμη
κατάσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο Παράρτημα Α.

1.8

«Εργολάβος» σημαίνει την [εταιρεία] [τον] ………………………………. με αρ. εγγραφής
[ταυτότητας

δεν

είναι

εταιρεία]

…………………………..

…………………………………………………και περιλαμβάνει τους νομικούς

από

οδό

εκπρόσωπους και

εκδοχείς του.
1.9

«Υποστατικό» σημαίνει το σπίτι, κατάστημα, γραφείο ή άλλο κτιριακό χώρο του Πελάτη, στο
οποίο θα διενεργηθεί η Εργασία.

1.10

«ΗΕ ΕΕ» ή «Ημερομηνία Ειδοποίησης Έναρξης Εργασιών» σημαίνει την ημερομηνία κατά την
οποία ο Εργολάβος έχει λάβει από την Cyta το Διατακτικό Εργασίας.

1.11 «Ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα.
1.12 «Μέρη» σημαίνει την Cyta και τον Εργολάβο και «Μέρος» σημαίνει οποιονδήποτε από αυτούς.
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1.13

«Μηχανικός» σημαίνει τον αρμόδιο μηχανικό της Cyta για τον οποίο η Cyta θα ενημερώσει
τον Εργολάβο.

1.14

«Παράδοση των Εργασιών» σημαίνει την παράδοση που προνοείται στον όρο 11 κατωτέρω.

1.15

«Πελάτης» σημαίνει οποιοδήποτε πελάτη της Cyta στον οποίο θα απαιτηθεί Εργασία από τον
Εργολάβο.

1.17

«Προδιαγραφές» σημαίνει την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΕ.01/2017, η οποία επισυνάπτεται
ως Παράρτημα Α στην παρούσα Συμφωνία.

1.19

«Συμφωνία» σημαίνει την παρούσα Συμφωνία αποτελούμενη από το προοίμιο, τους Όρους
(1) μέχρι (33) και τα Παραρτήματα Α έως Γ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Συμφωνίας και «Όροι» σημαίνει τους όρους της Συμφωνίας.

1.20

«Τιμή» σημαίνει τη συνολική τιμή που αναφέρεται για την κάθε Εργασία στο Διατακτικό
Εργασίας, η οποία ανέρχεται στα τριάντα τέσσερα Ευρώ (34,00 ΕΥΡΩ), πλέον Φ.Π.Α.

1.21

«Υλικά» σημαίνει τα καλώδια, τα βύσματα και άλλα υλικά που θα αξιοποιεί ο εργολάβος κατά
την εκτέλεση των εργασιών.

ΟΡΟΣ 2 – ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Ο Εργολάβος με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας θεωρείται ότι έχει ελέγξει τις
Προδιαγραφές και έχει λάβει με δική του ευθύνη και με δικά του έξοδα οποιεσδήποτε επιπρόσθετες
πληροφορίες τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την εκτέλεση της Συμφωνίας και αποδέχεται ότι
είναι απόλυτα ενήμερος για τη φύση των Εργασιών και το κόστος υλοποίησής τους. Κάθε
παρέκκλιση από τις προβλέψεις του Εργολάβου που ανακύπτει κατά την εκτέλεση των Εργασιών δεν
δύναται να δημιουργήσει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση.
ΟΡΟΣ 3 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
3.1

Ο Εργολάβος σε αντάλλαγμα της Τιμής και των λοιπών υποχρεώσεων της Cyta και υπό τους
όρους της παρούσας Συμφωνίας, θα εκτελέσει τις Εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν και την
προμήθεια των Υλικών, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές.
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3.2

Οι Εργασίες θα εκτελεστούν από τον Εργολάβο μόνο εάν ο Εργολάβος λάβει Διατακτικό
Εργασίας για κάθε συγκεκριμένη Εργασία από την Cyta σύμφωνα με τους όρους της
Συμφωνίας.

3.3

Οι ποσότητες που φαίνονται στις Προδιαγραφές δεν είναι δεσμευτικές για τη Cyta και
χρησιμοποιήθηκαν μόνο για σκοπούς αξιολόγησης της Προσφοράς. Οι πραγματικές
ποσότητες είναι αυτές που θα ανατεθούν στον Εργολάβο με αντίστοιχα Διατακτικά Εργασίας.

3.4

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει με όλες τις Εργασίες. Σε τέτοια περίπτωση
ο Εργολάβος θα πληρωθεί μόνο για τις Εργασίες που του έχουν ανατεθεί από τη Cyta και
έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.

3.5

Οι Εργασίες και η Συμφωνία θα διέπονται από τους Νόμους και Κανονισμούς που ισχύουν
κατά καιρούς και που θεωρούνται και υιοθετούνται ως όροι της Συμφωνίας.

ΟΡΟΣ 4 - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
4.1

Κανένα Μέρος δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση με βάση τη Συμφωνία μέχρι που:
α) ο Εργολάβος λάβει Διατακτικά Εργασίας για έναρξη Εργασιών,
β) η Cyta παραλάβει την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης των Εργασιών, όπως αναφέρεται στον
Όρο 7 κατωτέρω.

4.2

Η Συμφωνία δεν θα τεθεί σε ισχύ έως ότου ο Εργολάβος προσκομίσει τις ακόλουθες
ασφαλιστικές καλύψεις:
4.2.1

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Ευθύνης Ελαττωματικών Προϊόντων
(Εργολάβος):
 Κάλυψη έναντι σωματικών βλαβών και ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων.
 Κάλυψη έναντι σωματικών βλαβών των υπαλλήλων, διευθυντών, συνεργατών κ.λπ
της Cyta, ατομικά και συλλογικά, και ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία της Cyta.
 Οχληρία, παράνομη επέμβαση ή επέμβαση σε οποιαδήποτε δουλειά, δικαίωμα
αέρα, φωτός νερού ή διόδου.
 Νομικά κόστη (επιπρόσθετα των ορίων Ευθύνης).
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Προσθήκες/επεκτάσεις:
1. Πυρκαγιά και Έκρηξη (Fire & Explosion).
2. Υπεργολάβοι (Subcontractors).
3. Ενδεχόμενη Ευθύνη.
4. Ρήτρα Κοινών Ασφαλισμένων (Joint Names).
5. Ρήτρα Διασταυρούμενης Ευθύνης (Cross Liability).
6. Ρήτρα Πρωτογενούς Ασφάλισης (Primary Insurance).
7. Απάλειψη Ρήτρας Υποκατάστασης (Waiver of Subrogation) για του υπαλλήλους,
συμβούλους, συνεργάτες και θυγατρικές εταιρείες της Cyta.
Μη-Αποδεκτές Εξαιρέσεις
1. Φορτο-εκφορτώσεις (Loading-Unloading).
2. Περιουσιακά στοιχεία ή / και εμπορεύματα στην κατοχή, παρακαταθήκη και / ή
υπό τον έλεγχο του Εργολάβου (goods held in commission, custody or control).
3. Ευθύνη που προκύπτει από ανελκυστήρες, ανυψωτήρες, γερανούς και κυλιόμενες
σκάλες (Lift, elevators, cranes and escalators).
Ελάχιστα Όρια Κάλυψης
€350.000 ανά περιστατικό.
€350.000 αθροιστικό όριο ανά 12μηνη περίοδο ασφάλισης.
Μέγιστο Αφαιρετέο Ποσό €2.000.
4.2.2 Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη (η ασφάλιση να περιλαμβάνει όλα τα άτομα
που απασχολεί ο εργολάβος πάνω από 8 ώρες εβδομαδιαίως)
Το λεκτικό, οι όροι και πρόνοιες του ασφαλιστηρίου να συνάδουν με τις πρόνοιες των
Περί

Υποχρεωτικής

της

Ευθύνης

των

Εργοδοτών

Νόμου,

όπως

εκάστοτε

τροποποιείται.
4.2.3 Ασφάλιση Μηχανοκινήτων οχημάτων
Ασφαλιστική κάλυψη για όλα τα εγγεγραμμένα και μη εγγεγραμμένα μηχανοκίνητα
οχήματα, ιδιόκτητα και μη, που θα χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των
εργασιών με τα ελάχιστα όρια κάλυψης, όπως προνοούνται στη σχετική νομοθεσία
για υποχρεωτική ασφάλιση.
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Το λεκτικό, οι όροι και πρόνοιες του προτεινόμενου ασφαλιστηρίου να συνάδουν με
τις πρόνοιες του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου)
Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.
Η κάλυψη της ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να περιλαμβάνει τις
ακόλουθες επεκτάσεις:
 Ευθύνη επιβατών.
 Φόρτο-εκφορτώσεις (όπου εφαρμόζεται).
 Πέραν της Οδού.
4.3

Τεκμηρίωση σύναψης των ασφαλίσεων
Πριν από την ημερομηνία ισχύος της Συμφωνίας και πριν από την έναρξη των Εργασιών, ο
Εργολάβος θα πρέπει να προμηθεύσει με πλήρη αντίγραφα των ασφαλίσεων τα οποία θα
πρέπει να τύχουν της τελικής έγκρισης της Cyta.
Νοείται ότι η Cyta διατηρεί το δικαίωμα αξιολόγησης και τελικής έγκρισης τόσο των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων όσο και της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία έχει/ουν αυτά
συναφθεί (συμπεριλαμβανομένων των αντασφαλιστών και αντασφαλιστικών διευθετήσεων,
αν αυτό κριθεί αναγκαίο) και μπορεί να ζητήσει τη διαφοροποίηση των όρων και/ή του
πλαισίου της ασφάλισης ή την απόρριψή τους και/ή να ζητήσει την εξασφάλιση
επιπρόσθετων ασφαλιστικών καλύψεων, κατά την απόλυτή της κρίση, πριν ή κατά τη
διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας.
Διατηρεί επίσης το δικαίωμα επιβεβαίωσης της απρόσκοπτης ισχύος των ασφαλίσεων καθ’
οιονδήποτε χρόνο.

4.4

Ευθύνη Εργολάβου για Ασφάλιση Υπεργολάβων
Νοείται επίσης ότι, στις περιπτώσεις που ο Εργολάβος αναθέτει μέρος της Εργασίας σε
υπεργολάβους ή και συνεργάτες του, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτοί είτε θα
προσκομίσουν όλους τους τύπους των ασφαλίσεων που αναφέρονται πιο πάνω, είτε θα
διασφαλίσει ότι οι ζητούμενες καλύψεις θα συμπεριληφθούν (όπου αυτό είναι εφικτό) στα
δικά του ασφαλιστήρια.
Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος τόσο για τη σύναψη των απαραίτητων
ασφαλίσεων από τους υπεργολάβους και/ή συνεργάτες του, όσο και για την προσκόμιση των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων στη Cyta για τεκμηρίωση και τελική έγκριση.
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4.5

Αδειούχοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις θα πρέπει να συναφθούν από αδειούχους ασφαλιστικούς
οργανισμούς που διεξάγουν ασφαλιστικές εργασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία και πληρούν
τα κριτήρια, απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Νόμου 35(1)/2002-2011 και άλλων συναφών
νόμων και τροποποιήσεων που ακολούθησαν ή θα ακολουθήσουν.

4.6

Ακυρωσιμότητα Ασφαλίσεων
Στην περίπτωση συμπερίληψης πρόνοιας για ακύρωση του ασφαλιστηρίου, η ειδοποίηση για
ακύρωση από την ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 60 (εξήντα)
μέρες.
Σε τέτοια περίπτωση, με τη λήψη ειδοποίησης από την ασφαλιστική εταιρεία για ακύρωση
οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου, που αναφέρεται πιο πάνω ο Εργολάβος οφείλει αμέσως να
ειδοποιήσει σχετικά τη Cyta.

4.7

Παράλειψη του Εργολάβου να συνάψει ή ανανεώσει τις ασφαλίσεις
Σε περίπτωση που ο Εργολάβος παραλείψει να θέσει ή να διατηρεί σε ισχύ οποιαδήποτε από
τις ασφαλίσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία ή παραλείψει να παρουσιάσει στην Cyta
εντός της περιόδου που καθορίζεται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τότε ή παραλείψει να τις
ανανεώσει, όπως προνοείται στη Συμφωνία, η Cyta έχει το δικαίωμα να θέσει και να διατηρεί
σε ισχύ κάθε τέτοια ασφάλιση, και να πληρώσει οποιαδήποτε ασφάλιστρα απαιτηθούν για το
σκοπό αυτό, και να αφαιρέσει το ποσό που θα καταβάλει και κάθε άλλο σχετικό έξοδο από
τα ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Εργολάβο ή να απαιτήσει τα πιο πάνω ως
χρέος από τον Εργολάβο.

4.9

Ο Εργολάβος δεν θα προχωρά στην εκτέλεση των Εργασιών εκτός εάν λάβει προηγουμένως
γραπτή σχετικά Διατακτικά Εργασίας από την Cyta.

ΟΡΟΣ 5 – ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
5.1

Για την πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση της κάθε Εργασίας από τον Εργολάβο σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Συμφωνίας, η Cyta θα καταβάλει στον Εργολάβο την Τιμή.
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5.2

Η Τιμή, περιλαμβάνει την αμοιβή για την εκτέλεση των Εργασιών και παράδοση Υλικών και
τυχόν

συμπληρώσεις,

συντηρήσεις

και

επανορθώσεις

ελαττωμάτων

που

τυχόν

παρουσιαστούν και παράδοση της κάθε Εργασίας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές. Ο Φ.Π.Α.
θα φαίνεται ξεχωριστά στο Τιμολόγιο.
5.3

Κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας θα ισχύει η Τιμή των τριάντα τεσσάρων Ευρώ (34,00
Ευρώ), πλέον Φ.Π.Α. Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνεται αναπροσαρμογή στην τιμή εξαιτίας
αύξησης ή μείωσης των τιμών των εργατικών, υλικών ή μηχανημάτων.

ΟΡΟΣ 6 – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6.1

Η πληρωμή της Τιμής για εκτέλεση κάθε Διατακτικού Εργασίας θα γίνεται εντός σαράντα
πέντε (45) ημερών από την παραλαβή από τη Cyta του σχετικού τιμολογίου που οφείλει να
αποστείλει ο Εργολάβος μόνο μετά την ολοκλήρωση και Αποδοχή των Εργασιών και Υλικών,
που προνοούνται σε κάθε Διατακτικό Εργασίας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
συμφωνίας.

6.2

Πληρωμή της Τιμής θα γίνεται με επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα.

6.3

Τιμολόγιο του Εργολάβου που δεν εξοφλείται μέχρι την τελευταία ημέρα που είναι πληρωτέο
θα χρεώνεται με τόκο που ισοδυναμεί με το εκάστοτε επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας
Κύπρου από την ημερομηνία που ήταν πληρωτέο μέχρι πλήρους εξόφλησής του.

ΟΡΟΣ 7 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7.1

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας να
προσκομίσει

ανέκκλητη

και

χωρίς

όρους

Εγγύηση

Πιστής

Εκτέλεσης

Συμβατικών

Υποχρεώσεων, από Τράπεζα που λειτουργεί στην Κύπρο, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να εκδίδει τέτοιες εγγυήσεις, για την οφειλόμενη εκτέλεση
οποιουδήποτε Διατακτικού Εργασίας το οποίο μπορεί να προκύψει κάτω από αυτή τη
Συμφωνία.
7.2

Το ύψος της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συμβατικών Υποχρεώσεων θα ανέρχεται σε €2.000
(Δύο Χιλιάδες Ευρώ) και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της
Συμφωνίας. Θα είναι πληρωτέα στην Cyta χωρίς αναφορά στον Εργολάβο και ανεξαρτήτως
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από οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αμφισβητήσεις ή ισχυρισμούς του Εργολάβου όταν η Cyta
πιστοποιήσει γραπτώς ότι ο Εργολάβος απέτυχε να εκπληρώσει οποιεσδήποτε ή όλες τις
συμβατικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που αφορούν το
χρόνο εκτέλεσης των Εργασιών.
7.2.1 Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβατικών Υποχρεώσεων θα είναι σε τύπο σύμφωνα
με το Παράρτημα Γ.
ΟΡΟΣ 8 - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
8.1

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των Εργασιών ή/και των Υλικών και μη
τήρησης της ημερομηνίας η οποία καθορίζεται στο Διατακτικό Εργασίας η Cyta δικαιούται σε
αποζημίωση για καθυστέρηση και όχι ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με 1% (ένα τοις εκατόν)
την εβδομάδα πάνω στην ολική αξία του μη παραδοθέντος μεριδίου

του Διατακτικού

εργασίας πλέον την αξία οποιουδήποτε παραδοθέντος εξοπλισμού που δεν μπορεί
επακόλουθα να χρησιμοποιηθεί όπως σχεδιαζόταν. Η Cyta δικαιούται να αποκόπτει από τα
ποσά που είναι πληρωτέα στον Εργολάβο το ποσό της αποζημίωσης. Νοείται ότι ο παρόν
όρος 8.1 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση οφείλεται στην παράλειψη
από τον Πελάτη για παροχή πρόσβασης στο Υποστατικό του στον Εργολάβο.
8.2

Το ολικό ποσό αποζημίωσης που θα καταβάλει ο Εργολάβος δεν θα υπερβαίνει το 10% της
Τιμής, για κάθε καθυστερημένη εργασία.

8.3

Σε περίπτωση που παρουσιάζονται σημαντικές και συχνές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση
των εργασιών η Cyta δικαιούται να τερματίσει τη Συμφωνία και επιπρόσθετα του ποσού της
αποζημίωσης για καθυστέρηση σύμφωνα με τον Όρο 8.2 πιο πάνω, να κατάσχει την
Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης των Εργασιών και να απαιτήσει πρόσθετες αποζημιώσεις.

ΟΡΟΣ 9 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ
9.1

Ο Εργολάβος υποχρεούται:
9.1.1 να εκτελέσει τις Εργασίες σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και εντός του χρόνου
παράδοσης που θα καθορίζεται στα Διατακτικά Εργασίας.
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9.1.2 να εκτελέσει τις Εργασίες κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις Προδιαγραφές ή, σε
περίπτωση που δεν καθορίζεται στις Προδιαγραφές, κατά τη λογική ικανοποίηση της
Cyta, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Cyta.

Τυχόν οδηγίες της Cyta δεν

απαλλάσσουν τον Εργολάβο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
Συμφωνία ή δικαιολογούν καθυστερήσεις ή μη ικανοποίηση των Προδιαγραφών.
9.1.3

κατά την εκτέλεση των Εργασιών να καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια
και να επιδεικνύει την απαιτούμενη επαγγελματική επιμέλεια, δεξιότητα και προσοχή.

9.1.4 να εκτελεί τις Εργασίες και να διεκπεραιώνει αυτές εντός των καθοριζομένων
χρονικών πλαισίων.
9.1.5 να παρέχει τις Εργασίες του επιμελώς, αποδοτικά, με πλήρη συνείδηση των
υποχρεώσεών του και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ δεοντολογία και πρακτική
του επαγγέλματος, καθώς και σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της σχετικής
Νομοθεσίας και Κανονισμών που από καιρό εις καιρό βρίσκονται σε ισχύ.
9.1.6

να παρέχει στο Μηχανικό και/ή στην Cyta και/ή στους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους της μέσα σε καθορισμένα πλαίσια, οποιεσδήποτε πληροφορίες,
στοιχεία, υλικό, έγγραφα που του ζητούνται από τον εν λόγω Μηχανικό και/ή την
Cyta και/ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της, σχετικά με την παροχή των
Εργασιών.

9.1.7 να εκτελεί εκ νέου ένα Διατακτικό Εργασίας ή να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
διορθώσεις με τον τρόπο που θα καθορίσει ο Μηχανικός ή η Cyta αναλαμβάνοντας
όλα τα σχετικά έξοδα, κόστη ή δαπάνες στην περίπτωση που η εκτέλεση ενός
Διατακτικού Εργασίας κριθεί από την Cyta ότι δεν είναι σύμφωνη με τις
Προδιαγραφές όπως προνοείται κατωτέρω στον όρο 11.
9.1.8 να επιδεικνύει τον απαραίτητο επαγγελματισμό και σεβασμό στο Υποστατικό του
Πελάτη και να επαναφέρει το Υποστατικό στην αρχική του κατάσταση μετά την
συμπλήρωση των Εργασιών.
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9.2

Ο Εργολάβος συμφωνεί με την Cyta ότι:
9.2.1 θα συνεργάζεται και θα συντονίζεται με όλους τους συνεργάτες, το προσωπικό και
τον Μηχανικό της Cyta για τη διεκπεραίωση των Εργασιών.
9.2.2 θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ορθότητα των Εργασιών που θα εκτελεί και σε
περίπτωση που θα διαπιστωθούν λάθη, είναι υπόχρεος να τα διορθώνει εντός του
καθοριζόμενου προς τούτο από το Μηχανικό και/ή Cyta και/ή εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους της, χρονικού διαστήματος.
9.2.3 δεν θα χρησιμοποιήσει το υλικό, τις πληροφορίες, το χώρο ή άλλες διευκολύνσεις που
δόθηκαν από την Cyta για οποιοδήποτε σκοπό εκτός για την εκτέλεση των Εργασιών.
9.2.4 μετά την εκτέλεση των Εργασιών ο Εργολάβος και/ή το προσωπικό του θα
επιστρέψουν στην Cyta όλα τα στοιχεία και έγγραφα ή ηλεκτρονικά δεδομένα που
δόθηκαν από την Cyta.
9.2.5 καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συμπλήρωσης των Εργασιών θα λαμβάνει όλα τα
αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και προστασία όλων των προσώπων που
βρίσκονται στο Υποστατικό.
9.2.6 να παρέχει και συντηρεί με δικά του έξοδα όλα τα αναγκαία μέτρα όταν και όπου
αυτό είναι αναγκαίο ή ζητηθεί από τον Μηχανικό ή την αρμόδια αρχή, για την
προστασία των Εργασιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των προσώπων
που βρίσκονται στο Υποστατικό.
9.2.7 να αποφεύγει την πρόκληση ζημιάς ή την παρενόχληση του κοινού ή δημόσιων ή
ιδιωτικών περιουσιών από τη ρύπανση, θόρυβο, σκόνη, εναπόθεση υλικών ή άλλες
αιτίες που οφείλονται στη μεθοδολογία εκτέλεσης των Εργασιών και να επαναφέρει ή
επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει με δικά του έξοδα οιανδήποτε ζημιά σε περιουσία
τρίτου, περιλαμβανομένου του Πελάτη.
Χωρίς περιορισμό του όρου αυτού ζημιά ή απώλεια λόγω Εργασιών περιλαμβάνει:
(α) ζημιά ή απώλεια σε περιουσία του Πελάτη ή τρίτου,
(β) τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατος οιουδήποτε προσώπου,
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(γ) ζημιά ή δαπάνη στις Εργασίες,
(δ) ζημιά ή απώλεια σε δίκτυα άλλων υπηρεσιών ή του δικτύου της Cyta,
(ε) ζημιά ή απώλεια σε περιουσία των αρμόδιων αρχών.
9.2.8 να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση και ταλαιπωρία
του κοινού και η παρεμπόδιση της προσπέλασης και χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών
δρόμων, μονοπατιών και περιουσιών.
9.2.9 να ακολουθεί ωράριο και συνθήκες εργασίας όπως έχει επικρατήσει στην αγορά ως το
σύνηθες ωράριο και οι συνήθεις συνθήκες Εργασίας. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος
επιθυμεί να εργαστεί εκτός του ωραρίου αυτού απαιτείται η συγκατάθεση του
Μηχανικού.
9.3

Η Cyta εγγυάται ότι το προσωπικό της θα συνεργαστεί πλήρως με αυτό του Εργολάβου.

9.4

Η Cyta θα έχει στη διάθεση του Εργολάβου όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν για την
εκτέλεση των Εργασιών και θα ασκεί την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να τον βοηθά.

9.5

Για όλα τα γεγονότα που θα αναφέρονται καταλλήλως στην Cyta γραπτώς από τον
Εργολάβο, η Cyta ή οι αντιπρόσωποι της θα ανταποκρίνονται γραπτά σε εύλογο χρόνο, για
να αποφεύγεται καθυστέρηση στην εκτέλεση των Εργασιών.

9.6

Όλες οι πιο πάνω πρόνοιες ισχύουν και για την περίπτωση που ο Εργολάβος χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες υπεργολάβου για την εκτέλεση των Εργασιών.

ΟΡΟΣ 10 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Μηχανικός και/ή Cyta και/ή οι συνεργάτες και/ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Cyta έχουν
δικαίωμα, κατόπιν εξασφάλισης της συγκατάθεσης του Πελάτη, να εισέλθουν ανά πάσα στιγμή στο
Υποστατικό και σε όλους τους χώρους όπου διεξάγονται οι Εργασίες και ο Εργολάβος οφείλει να
παρέχει προς τούτο κάθε δυνατή διευκόλυνση.
Νοείται ότι ο έλεγχος ή η παρακολούθηση των Εργασιών σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον
Εργολάβο από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.
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ΟΡΟΣ 11 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ
11.1

Παράδοση της κάθε Εργασίας θα θεωρείται

ότι έγινε με τη φυσική παράδοση της κάθε

Εργασίας όπως θα καθορίζεται στο σχετικό Διατακτικό Εργασίας.
11.2

Η Cyta και/ή ο Μηχανικός θα έχει στη διάθεσή της/του δεκαπέντε (15) ημέρες από την
παράδοση της κάθε Εργασίας για να ελέγξει αν οι Εργασίες είναι σύμφωνες με τις πρόνοιες
της παρούσας Συμφωνίας.

11.3

Αν η Cyta και/ή ο Μηχανικός, κατά την απόλυτη κρίση της/του, πιστεύει ότι οποιαδήποτε
Εργασία δεν είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας τότε, δύναται να
απορρίψει την Εργασία και να ζητήσει από τον Εργολάβο να αντικαταστήσει ή να
επιδιορθώσει ή να βελτιώσει την Εργασία εντός εύλογης χρονικής περιόδου, την οποία θα
καθορίσει ο Μηχανικός και η συνολική δαπάνη θα επιβαρύνει τον Εργολάβο.

11.4

Εάν η νέα Εργασία εξακολουθεί να μην ικανοποιεί την Cyta, τότε εντός επτά (7) ημερών η
Cyta:
11.4.1 και/ή ο Μηχανικός μπορεί να ζητήσει την επιδιόρθωση ή/και αντικατάσταση

της

Εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των Υλικών, με έξοδα του Εργολάβου, εντός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το οποίο θα καθορίσει η/ο Μηχανικός μέχρι η
Εργασία να γίνει αποδεκτή από την Cyta και/ή το Μηχανικό.
11.4.2 μπορεί να αναλάβει την επιδιόρθωση της Εργασίας με δικό της προσωπικό ή να
ζητήσει από τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) να επιδιορθώσει και/ή να
βελτιώσει την Εργασία και να αφαιρέσει το ανάλογο ποσό από το αντάλλαγμα που
προνοείται στον Όρο 6 πιο πάνω.
11.4.3 μπορεί να δώσει γραπτή απόρριψη της Εργασίας/Εργασιών, να τερματίσει την
παρούσα Συμφωνία άμεσα και να απαιτήσει αποζημιώσεις.
11.5

Όταν οι Εργασίες εκτελεστούν με τρόπο που θα ικανοποιεί την Cyta, η Cyta θα ενημερώσει
σχετικά τον Εργολάβο, και ο Εργολάβος θα μπορεί να εκδώσει και να αποστείλει στην Cyta
τιμολόγιο για το σχετικό Διατακτικό Εργασίας σύμφωνα με τον όρο 6.1.
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ΟΡΟΣ 12 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
12.1

Ο Εργολάβος δηλώνει και εγγυάται ότι ανεξάρτητα από τον έλεγχο ή Αποδοχή των Εργασιών
που έχει προηγηθεί από την Cyta και/ή το Μηχανικό:
12.1.1 όλες οι Εργασίες έχουν εκτελεστεί και όλα τα Υλικά που προμήθευσε είναι σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών και της παρούσας Συμφωνίας και συνάδουν για
σκοπούς που θα χρησιμοποιηθούν από την Cyta,
12.1.2 κατέχει την αναγκαία τεχνογνωσία, και τεχνική εμπειρία και αναλαμβάνει όπως
επιδεικνύει τη δέουσα φροντίδα, επαγγελματική επιμέλεια, εμπειρία, δεξιότητα και
προσοχή και εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα καθιερωμένα
επαγγελματικά επίπεδα και τις Προδιαγραφές,
12.1.3 οι υπάλληλοι, συνεργάτες και υπεργολάβοι του είναι εξειδικευμένοι για τα καθήκοντα
για τα οποία έχουν επιλεγεί και ο Εργολάβος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα, αμοιβές,
κόστη και χρεώσεις για την εκπαίδευση που θα κριθεί απαραίτητη ούτως ώστε οι
υπάλληλοι, συνεργάτες ή υπεργολάβοι του Εργολάβου να είναι σε θέση να
διεκπεραιώσουν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τη Συμφωνία,
12.1.4 η κάθε Εργασία θα βρίσκεται στο ψηλότερο δυνατό επαγγελματικό και ποιοτικό
επίπεδο και κάθε Υλικό θα συνάδει με τις Προδιαγραφές και θα είναι της υψηλότερης
δυνατής ποιότητας,
12.1.5 θα ενεργεί ως καλόπιστος και ειλικρινής συνεργάτης της Cyta, έχοντας στόχο τα
καλώς νοούμενα συμφέροντα της Cyta,
12.1.6 θα εκτελεί τα καθήκοντα του έγκαιρα και με επαγγελματικό τρόπο σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις που πηγάζουν από την παρούσα Συμφωνία,
12.1.7 η ποιότητα και καταλληλότητα των Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των Υλικών,
ικανοποιούν τους σκοπούς της Συμφωνίας,
12.1.8 οι Εργασίες δεν θα παραβιάσουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων,

«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta»
“Cyta” είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

14/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

12.1.9 έχει την πλήρη δυνατότητα και εξουσία όπως συνάψει την παρούσα Συμφωνία,
12.1.10 έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες και απαιτούμενες άδειες και συγκαταθέσεις
για να εκτελέσει τις Εργασίες,
12.1.11 έχει πλήρη και καθαρό τίτλο ιδιοκτησίας στα Υλικά και ότι κατά το χρόνο Παράδοσης
θα έχει αυτό τον τίτλο και ότι κατά το χρόνο Παράδοσης θα έχει το ανέκκλητο
δικαίωμα και εξουσιοδότηση να πωλήσει, μεταφέρει και παραδώσει τα Υλικά στην
Cyta. Από την Παράδοση η Cyta θα αποκτήσει τον τίτλο ιδιοκτησίας στα Υλικά.
12.1.12 οι υπάλληλοι του Εργολάβου κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις
Προδιαγραφές και ότι θα συνεχίσουν να τα κατέχουν κατά την εκτέλεση των
Εργασιών.
12.2

Ο Εργολάβος περαιτέρω εγγυάται ότι:
12.2.1

τα Υλικά φέρουν εγγύηση για ελαττώματα ή βλάβες για περίοδο δώδεκα (12) μηνών
από την ημερομηνία εγκατάστασής τους.

12.2.2

θα τηρεί με αυστηρότητα τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται σε κάθε Διατακτικό
Εργασίας καθώς και τις πρόνοιες του όρου 11.

12.3

Όλες οι πιο πάνω πρόνοιες ισχύουν και για την περίπτωση που ο Εργολάβος χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες υπεργολάβου για την εκτέλεση των Εργασιών.

ΟΡΟΣ 13 – ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
13.1

Ο Εργολάβος ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις τρίτων από αμέλεια του Εργολάβου.

13.2

Ο Εργολάβος θα έχει την ευθύνη έναντι στην Cyta για την ορθή και επαγγελματική εκτέλεση
των υποχρεώσεων και καθηκόντων του που απορρέουν είτε ρητά είτε σιωπηρά από τη
Συμφωνία αυτή και για οποιεσδήποτε ζημιές τυχόν προκληθούν στην Cyta συνεπεία
αμέλειας, παραλείψεως ή λάθους δικού του και/ή των εργοδοτουμένων του ή άλλων ειδικών
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συμβούλων ή συνεργατών του και/ή οποιουδήποτε προσώπου για τις πράξεις ή παραλείψεις
του οποίου υπέχει ευθύνη εκ προστήσεως.
13.3

Ο Εργολάβος καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, οφείλει να λαμβάνει όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των προσώπων που βρίσκονται στο Υποστατικό και
του κοινού, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλο σχετικό Νόμο ή Κανονισμό και οφείλει να
αποζημιώνει πλήρως τη Cyta για κάθε απαίτηση εναντίον της που πηγάζει από την παροχή
και εκτέλεση των Εργασιών ή την αμέλεια ή άλλη πράξη ή παράλειψη του Εργολάβου.

13.4

Ο Εργολάβος έχει την ευθύνη για την καλή ποιότητα, σχεδιασμό και καταλληλότητα όλων
των Εργασιών που απορρέουν ή εξυπακούονται από την περιγραφή των Προδιαγραφών
και/ή του Νόμου.

13.5

Υποχρεώσεις του Εργολάβου για αποζημίωση
Ο Εργολάβος αποζημιώνει και απαλλάττει ευθύνης την Cyta και τις εξαρτημένες εταιρίες της,
από κάθε ζημιά, αποζημίωση, ευθύνη ή απαίτηση (περιλαμβανομένων νομικών εξόδων) που
προκύπτουν από αγωγές ή απαιτήσεις που εγείρονται από Πελάτες ή τρίτα μέρη,
περιλαμβανομένων των υπαλλήλων και εργολάβων της Cyta, του Εργολάβου και των
υπεργολάβων του, λόγω ζημιάς σε περιουσία και βλάβη σε πρόσωπα (περιλαμβανομένων
ασθένειας και θανάτου) που οφείλονται σε (i) οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του
Εργολάβου ή των υπεργολάβων του στην παροχή των Εργασιών, (ii) οποιαδήποτε εσκεμμένη
ανοίκεια συμπεριφορά του Εργολάβου ή των υπεργολάβων του, (iii) παράβαση της παρούσας
Συμφωνίας.
Ο Εργολάβος υπερασπίζει με δικά του έξοδα οποιεσδήποτε αγωγές ή άλλες διαδικασίες
εναντίον των εν λόγω αποζημιώσεων, και λόγω αυτών, και καταβάλλει όλα τα έξοδα
(περιλαμβανομένων λογικών νομικών εξόδων) και ικανοποιεί όλες τις δικαστικές αποφάσεις
που δυνατό να εκδοθούν εναντίον τους ή οποιασδήποτε απ’ αυτές, σε σχέση με αυτές.
Νοείται ότι η Cyta επιτρέπει και δίδει στον Εργολάβο εξουσιοδότηση να αντιδρά στην αγωγή
ή στην απαίτηση και να προβάλλει υπεράσπιση. Η Cyta (α) ειδοποιεί τον Εργολάβο γραπτώς
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από τη λήψη από τη διεύθυνση της Cyta ειδοποίησης
για τέτοια αγωγή ή απαίτηση ή γραπτή απειλή για τέτοια απειλή ή απαίτηση, (β) παρέχει
στον Εργολάβο τέτοια βοήθεια και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Cyta για σκοπούς
υπεράσπισης εναντίον της αγωγής ή απαίτησης αυτής και (γ) δεν επηρεάζει δυσμενώς την
υπεράσπιση αυτή με οποιαδήποτε πράξη (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε παραδοχής ή
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αναγνώρισης ή παράλειψης), ο δε Εργολάβος απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του δυνάμει
του εδαφίου αυτού, σε περίπτωση κατά την οποία μη εκπλήρωση από την Cyta
οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω υποχρεώσεις (α) ως (γ), επηρεάζει ουσιαστικά την
υπεράσπιση του Εργολάβου εναντίον μιας τέτοιας αγωγής ή απαίτησης. Οποιαδήποτε τέτοια
βοήθεια ή πληροφορία που παρέχεται από την Cyta, κατόπιν γραπτής αίτησης του
Εργολάβου, δυνάμει του όρου αυτού, παρέχεται με δαπάνες του Εργολάβου.
13.6

Υποχρεώσεις της Cyta για αποζημίωση
Η Cyta αποζημιώνει και απαλλάττει ευθύνης τον Εργολάβο και τους συνεργάτες και
υπεργολάβους του Εργολάβου για οποιαδήποτε ζημιά, αποζημίωση, ευθύνη ή απαίτηση
(περιλαμβανομένων λογικών νομικών εξόδων), που προκύπτουν από αγωγές ή απαιτήσεις
που εγείρονται από Πελάτες, περιλαμβανομένων των υπαλλήλων και εργολάβων του
Εργολάβου και των υπεργολάβων του, λόγω ζημιάς σε περιουσία και βλάβης σε πρόσωπα
(περιλαμβανομένων ασθένειας και θανάτου) που οφείλονται σε (i) εσκεμμένη ανοίκεια
συμπεριφορά της Cyta (ii) οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της Cyta στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών της δυνάμει της Συμφωνίας.
Η Cyta υπερασπίζει με δικά της έξοδα οποιεσδήποτε αγωγές ή άλλες διαδικασίες εναντίον των
εν λόγω αποζημιώσεων, και λόγω αυτών και καταβάλλει όλα τα έξοδα (περιλαμβανομένων
λογικών νομικών εξόδων) και ικανοποιεί όλες τις δικαστικές αποφάσεις που δυνατό να
εκδοθούν εναντίον τους, ή οποιαδήποτε από αυτές, σε σχέση με αυτές.

Νοείται ότι ο

Εργολάβος επιτρέπει και δίδει εξουσιοδότηση στην Cyta να αντιδράσει στην αγωγή ή την
απαίτηση και να προβάλλει υπεράσπιση. Ο Εργολάβος (α) ειδοποιεί την Cyta γραπτώς εντός
10 (δέκα) εργάσιμων ημερών, μετά την λήψη από τον Εργολάβο ειδοποίησης για τέτοια
αγωγή ή απαίτηση ή γραπτή απειλή για τέτοια αγωγή ή απαίτηση, (β) παρέχει στην Cyta
τέτοια βοήθεια και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Εργολάβο για υπεράσπιση ενάντια
σε μια τέτοια αγωγή ή απαίτηση, και (γ) δεν επηρεάζει την υπεράσπιση αυτή, με
οποιασδήποτε ενέργεια (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε παραδοχής, ή αναγνώρισης ή
παράλειψης), η δε Cyta απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της δυνάμει του όρου αυτού, σε
περίπτωση κατά την οποία μη εκπλήρωση από τον Εργολάβο οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω
υποχρεώσεις (α) ως (γ), επηρεάζει ουσιαστικά την υπεράσπιση της Cyta εναντίον μιας τέτοιας
αγωγής ή απαίτησης. Τις δαπάνες για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία που παρέχεται
από τον Εργολάβο, κατόπιν γραπτής αίτησης της Cyta δυνάμει του όρου αυτού, επωμίζεται η
Cyta.
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ΟΡΟΣ 14 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
14.1 Η συνολική μέγιστη ευθύνη της Cyta για οποιαδήποτε γεγονότα ή σειρά γεγονότων που
πηγάζουν από τη συνομολόγηση και την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας περιορίζεται στην
καταβολή της συνολικής Τιμής για όλες τις Εργασίες που θα έχουν ανατεθεί στον Εργολάβο
και ολοκληρωθεί με επιτυχία μέχρι το χρόνο τερματισμού ή λήξης της Συμφωνίας.
14.2 Η Cyta δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε επακόλουθες ή έμμεσες ζημιές, απώλειες ή βλάβη
οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε απώλειες κέρδους,
εσόδων ή επιχείρησης.
ΟΡΟΣ 15 – ΣΧΕΣΗ CYTA - ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Εργολάβος είναι ανεξάρτητος εργολάβος και ότι η σχέση που
δημιουργείται με την παρούσα Συμφωνία δεν θα συνιστά ή ερμηνεύεται ως (i) δημοσιοϋπαλληλική ή
υπαλληλική σχέση της Cyta και του Εργολάβου η οποία δεν έχει άλλα δικαιώματα και άλλες
υποχρεώσεις παρά μόνο εκείνα που απορρέουν από την ιδιωτική αυτή Συμφωνία ή (ii) σχέση
αντιπροσωπευόμενου/αντιπροσώπου είτε γενικής είτε ειδικής, είτε περιορισμένης φύσεως, ή (iii)
κοινοπραξία, ή (iv) συνεταιρισμός, ή (v) σχέση εργοδότησης, ή (vi) προνόμιο, ή (vii) σχέση
εμπορικής αντιπροσώπευσης.
ΟΡΟΣ 16 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
16.1

Κατά τη διάρκεια των Εργασιών, ο Εργολάβος μπορεί να χρησιμοποιεί υλικά και έγγραφα που
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Cyta υπό την καθοδήγηση της Cyta. Η ιδιοκτησία και
όλα τα δικαιώματα σε σχέση με αυτά τα υλικά και έγγραφα ανήκουν στην Cyta και θα
παραμείνουν αποκλειστικά στην Cyta. Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση των Εργασιών
τα υλικά και έγγραφα θα πρέπει να επιστραφούν στην Cyta.

16.2

Η πνευματική ιδιοκτησία και κυριότητα όλου του υλικού για οποιαδήποτε Εργασία εκτελέσει o
Εργολάβος, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχεδίων, ή ηλεκτρονικό ή γραπτό υλικό που θα
ετοιμαστεί, θα ανήκει στην Cyta, η οποία θα δικαιούται να επαναχρησιμοποιεί μέρος ή το
σύνολο των Υλικών/Εργασιών που θα χρησιμοποιηθούν/δημιουργηθούν από τον Εργολάβο,
χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή στον Εργολάβο.
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16.3

Ο Εργολάβος, με δικά του έξοδα, θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) την Cyta έναντι
οιωνδήποτε αγωγών, απαιτήσεων, κατηγοριών, δαπανών και εξόδων, εναντίον της Cyta που
απορρέουν

από

οποιανδήποτε

παράβαση

ή

ισχυριζόμενη

παράβαση

δικαιωμάτων

ευρεσιτεχνίας, σχεδίων ή συγγραφικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας από τη χρήση ή κατοχή από την Cyta ή τον Εργολάβο.
16.4

Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή ή απαίτηση εναντίον της Cyta ως ανωτέρω, η Cyta πρέπει
να ειδοποιήσει τον Εργολάβο για την έγερση τέτοιας αγωγής ή απαίτησης εντός δέκα (10)
ημερών και θα προσφέρει στον Εργολάβο κάθε βοήθεια και πληροφορίες αναγκαίες για
σκοπούς υπεράσπισης της Cyta από όποια απαίτηση.

16.5

Η Cyta δεν θα κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ή συμβιβασμό ή άλλη ενέργεια που δυνατόν να
επηρεάσει την υπεράσπιση της απαίτησης χωρίς την έγκριση του Εργολάβου εκτός αν ο
Εργολάβος αποτύχει να αναλάβει την υπεράσπιση της απαίτησης μετά πάροδο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίησή της.

16.6

Η Cyta δεν θα επιβαρυνθεί με έξοδα για την παροχή τέτοιων πληροφοριών και βοήθεια, προς
τον Εργολάβο.

ΟΡΟΣ 17 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
17.1

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας
από οποιοδήποτε Μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της Συμφωνίας, εάν και για όσο χρόνο η
καθυστέρηση και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα
πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόμενου Μέρους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής
αρχής, φυσική καταστροφή, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες,
καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές
ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές
ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο
εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δημόσιων υπηρεσιών, μηχανικές ή ηλεκτρικές
βλάβες ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους.
Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόμενο Μέρος έχει κάνει ότι είναι
εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του με εναλλακτικό τρόπο.
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17.2

Εάν επέλθουν οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα που αναφέρονται στην
παράγραφο 17.1 του παρόντος όρου, το επηρεαζόμενο Μέρος θα ειδοποιήσει γραπτώς το
συντομότερο δυνατό το άλλο Μέρος.

17.3

Οποιοιδήποτε συμβατικοί όροι ή υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τα γεγονότα, πράξεις ή
ατυχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 17.1 του παρόντος όρου θα ανασταλούν για
όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους θα επεκταθεί για
χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια των εν λόγω γεγονότων, πράξεων ή ατυχημάτων.

17.4

Εάν η εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας ανασταλεί ως αποτέλεσμα γεγονότων, πράξεων ή
ατυχημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 17.1 του παρόντος όρου, για χρονική
περίοδο πέραν της οποίας δεν θα μπορεί ο Εργολάβος να ολοκληρώσει τις Εργασίες έγκαιρα,
δηλαδή εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται στα Διατακτικά Εργασίας,
οποιοδήποτε Μέρος μπορεί νόμιμα να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία αφού δώσει
γραπτή ειδοποίηση ως προς τούτο προς το άλλο Μέρος.
Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση ο Εργολάβος θα μπορεί νόμιμα να τερματίσει την παρούσα
Συμφωνία μόνο αφού αποδεδειγμένα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρώσει
τις Εργασίες εντός του χρόνου που του ορίζεται στα Διατακτικά Εργασίας.

ΟΡΟΣ 18 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
18.1

Εμπιστευτικές θεωρούνται οποιεσδήποτε γραπτές και/ή προφορικές πληροφορίες δίνονται
στον Εργολάβο από την Cyta σχετικά με τις Εργασίες, όπως ιδέες, σχεδιαγράμματα, σχέδια,
δελτία, υλικά, δείγματα, επικοινωνιακά, διαφημιστικά, λεκτικά, εικαστικά και/ή άλλα
μηνύματα, ερωτηματολόγια, προθέσεις, συστήματα, μηχανήματα, εφευρέσεις, σχέδια, νομικά
έγγραφα, εκθέσεις ή πληροφορίες που αφορούν τις Εργασίες, την οργάνωση της Cyta ή τους
πελάτες της είτε αυτές σημειώνονται ως Εμπιστευτικές είτε όχι (οι οποίες για τους σκοπούς
και όρους της παρούσας Συμφωνίας θα καλούνται «οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες»).

18.2

Τα Μέρη υποχρεώνονται να διατηρήσουν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και
εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιούν ή επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση ή αντιγράψουν ή
προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών και να μην αποκαλύψουν
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τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες ολικά ή εν μέρει σε οποιοδήποτε προσωπικό τους που
δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας.
18.3

Η προστασία οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών με βάση την παρούσα Συμφωνία
δεν επεκτείνεται και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί το Μέρος
που τις λαμβάνει να αποδείξει, μετά από γραπτή απαίτηση από το Μέρος που τις
αποκαλύπτει, ότι:
(α) κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν, ή περιήλθαν μετά, σε δημόσια γνώση, με άλλο
τρόπο από παράβαση του όρου αυτού από το Μέρος που τις λαμβάνει, ή
(β) τις έλαβε το Μέρος νόμιμα από τρίτο πρόσωπο με πλήρη δικαιώματα αποκάλυψης, ή
(γ) ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του Μέρους που τις λαμβάνει κατά την
ημερομηνία παραλαβής τέτοιων πληροφοριών όπως αποδεικνύεται από γραπτά έγγραφα
στους φακέλους του Μέρους που τις λαμβάνει, ή
(δ) έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν με καλή πίστη ανεξάρτητα από το Μέρος
που τις έλαβε χωρίς να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Μέρους που
τις αποκάλυψε, ή
(ε) έχουν δημοσιευθεί ή δημοσιεύονται χωρίς παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, ή
(στ) έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση με γραπτή εξουσιοδότηση του
Μέρους που τις αποκαλύπτει, ή
(ζ) το Μέρος που τις λαμβάνει έχει νομική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας
οποιασδήποτε Νομοθεσίας, Κανονισμών, Κανόνων Δικαστικής Διαδικασίας ή άλλης
απαίτησης οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή αντιπροσωπείας ή τμήματος αυτής, νοουμένου
πάντοτε ότι στο Μέρος που τις αποκαλύπτει δίνεται προηγούμενη προειδοποίηση τέτοιας
αποκάλυψης και το μέρος που τις λαμβάνει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ώστε να
περιοριστεί τέτοια αποκάλυψη, ή
(η) αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εμπιστευτικές.

18.4

Ο Όρος εμπιστευτικότητας (Όρος 18) θα συνεχίσει να ισχύει και μετά τη λήξη ή και
τερματισμό της Συμφωνίας, έως ότου οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες καταστούν δημόσια
διαθέσιμες.

18.5

Ο Εργολάβος δεν θα χρησιμοποιήσει το υλικό, τις πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο δόθηκε από
την Cyta για οποιονδήποτε σκοπό εκτός για την εκτέλεση των Εργασιών.
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ΟΡΟΣ 19 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Συμφωνία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με αμοιβαία γραπτή συμφωνία μεταξύ των Μερών.
ΟΡΟΣ 20 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η Συμφωνία θα έχει ισχύ για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της,

με

δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον έξι (6) μήνες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι Εργασίες και γίνουν
αποδεχτές από τη Cyta. Η Τιμή που έχει καθοριστεί θα παραμείνει σταθερή για όλη τη διάρκεια της
Συμφωνίας.
ΟΡΟΣ 21 – ΕΚΧΩΡΗΣΗ
21.1

Η Cyta μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας
Συμφωνίας σε οποιοδήποτε διάδοχο της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του
Εργολάβου.

21.2

Με την επιφύλαξη του όρου 21.1 τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών που
προκύπτουν από τη Συμφωνία αυτή δεν μπορούν να εκχωρηθούν από οποιοδήποτε Μέρος
χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους.

ΟΡΟΣ 22 – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΟΧΩΝ
Η παρούσα Συμφωνία δεσμεύει τα Μέρη, τους διαδόχους και εκδοχείς τους.
ΟΡΟΣ 23 – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αμέλεια ή ανεκτικότητα οποιουδήποτε Μέρους, στην
εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή λήψη οποιουδήποτε μέτρου με
βάση την παρούσα Συμφωνία, δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωμα ή μέτρο και
ούτε θα αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και η άσκηση ενός ή μερική
άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέτρου με βάση την παρούσα Συμφωνία δεν θα εμποδίζει
οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση του δικαιώματος ή μέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου
δικαιώματος ή μέτρου.
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ΟΡΟΣ 24 – ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ
Εάν μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία, ή οποιουδήποτε
εγγράφου που εκτελείται σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή
με οποιοδήποτε τρόπο με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, η εγκυρότητα, νομιμότητα και
εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δεν θα
επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο.
ΟΡΟΣ 25 – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
25.1

Όλες οι ειδοποιήσεις ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται να δοθούν ή αποσταλούν σύμφωνα
με την παρούσα Συμφωνία, θεωρείται ότι δόθηκαν ή αποστάληκαν έγκαιρα, εάν σταλούν με
συστημένη επιστολή ή παραδοθούν με το χέρι ή εάν σταλούν με τηλεομοιότυπο:
(α) στην περίπτωση της Cyta στην:
Oδό Τηλεπικοινωνιών 1
Στρόβολος
Τ.Θ. 24929
CY 1396 Λευκωσία
Αρ. Τηλεομοιοτύπου: 2270XXXX
(β) στην περίπτωση του Εργολάβου στην:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
Αρ. Τηλεομοιοτύπου: …………………

25.2

Ειδοποιήσεις ή άλλα έγγραφα θα θεωρούνται ότι παραλήφθηκαν από το Μέρος, αν σταλούν
με τηλεμοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή παραδοθούν με το χέρι σε εικοσιτέσσερις
(24) ώρες από την ώρα επιτυχούς αποστολής του τηλεμοιότυπου ή του ηλεκτρονικού
μηνύματος ή παράδοσης με το χέρι και αν σταλούν με συστημένη επιστολή σε τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή της.
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ΟΡΟΣ 26 – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
26.1

Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου από
οποιοδήποτε Μέρος, θα θεωρείται ουσιώδης παράβαση δίνοντας το δικαίωμα στο αναίτιο
Μέρος να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία (τηρουμένων των διατάξεων του όρου 26.2 πιο
κάτω) και/ή να απαιτήσει αποζημιώσεις και/ή να λάβει οποιαδήποτε άλλα και/ή περαιτέρω
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκτέλεσης όπου αυτή είναι διαθέσιμη.

26.2

Πριν τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος σύμφωνα με τις
διατάξεις του όρου 26.1 πιο πάνω, τέτοιο Μέρος θα δίνει στο υπαίτιο Μέρος γραπτή
ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριμένα την ή τις παραβάσεις, και το υπαίτιο Μέρος θα πρέπει
να επανορθώσει μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της γραπτής
ειδοποίησης. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ειδοποίησης, δεν έχει γίνει επανόρθωση
οποιασδήποτε παράβασης, το αναίτιο Μέρος θα έχει, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων του, το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα την παρούσα Συμφωνία με την
αποστολή ειδοποίησης προς τούτο προς το υπαίτιο Μέρος.

26.3

Περαιτέρω και άνευ επηρεασμού στον Όρο 26.1 πιο πάνω η παρούσα Συμφωνία μπορεί να
τερματιστεί οποτεδήποτε εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα και αφού
δοθεί γραπτή ειδοποίηση από:
(α)

οποιοδήποτε Μέρος εάν επέλθει η εκτέλεση εκχώρησης προς όφελος πιστωτών ή η
αναζήτηση θεραπείας από οποιοδήποτε Μέρος με βάση τον εν ισχύ Νόμο περί
πτωχεύσεως ή παρόμοια εν ισχύ Νομοθεσία, ή η έναρξη σχεδίου εκκαθάρισης ή
συμβιβασμού με πιστωτές ή η έναρξη άλλης παρόμοιας διαδικασίας λόγω χρέους.

(β)

οποιοδήποτε Μέρος αν το άλλο μέρος κηρύξει πτώχευση ή χρεοκοπήσει ή διοριστεί
διαχειριστής περιουσίας πτωχεύσαντα.

(γ)

οποιοδήποτε Μέρος εάν το άλλο Μέρος είναι ένοχο κακόπιστης διαγωγής ή ηθελημένης
αμέλειας ή προσφεύγει σε δόλο ή απάτη σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας
Συμφωνίας.

(δ)

τη Cyta, εάν ο Εργολάβος δεν τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στα
Διατακτικά Εργασίας και οι αποζημιώσεις υπερέβησαν το 10% της Τιμής.

(ε)

τη Cyta, εάν ο Εργολάβος αποτύχει να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει τις
ελαττωματικές Εργασίες σύμφωνα με τις πρόνοιες του Όρου 11.

«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta»
“Cyta” είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

24/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
(στ) τη Cyta, εάν ο Εργολάβος συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με τις Προδιαγραφές και/ή
με τους Όρους της παρούσας Συμφωνίας παρά τις επανειλημμένες γραπτές
ειδοποιήσεις της Cyta.
(ζ)

τη Cyta, εάν η ποιότητα των Εργασιών και/ή των Υλικών που προσφέρει ο Εργολάβος
δεν ικανοποιούν τη Cyta.

26.4

Αμέσως με τον τερματισμό της Συμφωνίας για οποιοδήποτε λόγο, ο Εργολάβος, εντός επτά
(7) ημερών από τον τερματισμό, οφείλει να επιστρέψει στην Cyta όλα τα αντίγραφα από τα
στοιχεία και έγγραφα που προμηθεύτηκε από την Cyta, εκτός εάν ειδοποιηθεί γραπτώς από
την Cyta για το αντίθετο.

26.5

Στην περίπτωση τερματισμού εξαιτίας παράβασης της Συμφωνίας από μέρους του
Εργολάβου, η Cyta επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, έχει δικαίωμα να απαιτήσει
και εισπράξει αποζημίωση από την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης των Εργασιών σύμφωνα με
τον Όρο 7, συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής των χρημάτων που καταβλήθηκαν
στον Εργολάβο και οποιασδήποτε αποζημίωσης σύμφωνα με τον Όρο 13.

26.6

Στην περίπτωση τερματισμού, εξαιτίας παράβασης της Συμφωνίας από μέρους της Cyta, ο
Εργολάβος έχει το δικαίωμα για πληρωμή για το μέρος των Εργασιών που εκτελέστηκαν
μέχρι τον τερματισμό.

ΟΡΟΣ 27 – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ
Η κυριότητα υλικού ή εγγράφων που θα παραδοθούν από την Cyta και/ή τους εξουσιοδοτημένους
εκπροσώπους της προς τον Εργολάβο, παραμένει στην Cyta και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη
χρήση εκτός για τις Εργασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Γι’ αυτό μετά τη λήξη της
Συμφωνίας μεταξύ της Cyta και του Εργολάβου το υλικό θα πρέπει να επιστραφεί στην Cyta.
ΟΡΟΣ 28 – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
28.1

Η παρούσα Συμφωνία έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα σε δύο πρωτότυπα, ένα για τον
Εργολάβο και ένα για την Cyta και οποιεσδήποτε δυσκολίες, αμφιβολίες ή ζητήματα
ερμηνείας που προκύπτουν θα λύονται με βάση το κείμενο αυτό μόνο.

«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta»
“Cyta” είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

25/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
28.2

Η παρούσα Συμφωνία αποτελείται από ………………… (…………..) αριθμημένες δεόντως
μονογραφημένες σελίδες, τριάντα τρεις (33) όρους και τέσσερα (4) Παραρτήματα.

28.3

Η ερμηνεία, επεξήγηση, εγκυρότητα, εκτέλεση ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με
την παρούσα Συμφωνία θα διέπεται εξ’ ολοκλήρου από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιαδήποτε
διαφορά θα επιλύεται από τα Κυπριακά Δικαστήρια.

28.4

Τα Μέρη θα συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς
οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους με βάση την
παρούσα Συμφωνία.

ΟΡΟΣ 29 – ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
29.1

Η παρούσα Συμφωνία μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα αποτελούν ολόκληρη τη
Συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών και οποιεσδήποτε υποσχέσεις, παραστάσεις,
όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που δόθηκαν έγιναν ή ανελήφθησαν προφορικά ή
γραπτά, ρητά ή εξυπακουόμενα εκτός από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία
δεν θα ισχύουν.

29.2

Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά προηγούμενες Συμφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις,
συνεννοήσεις ή διαβεβαιώσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, οι οποίες ακυρώνονται.

ΟΡΟΣ 30 – ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή διεκδίκηση θεραπείας δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας
ή η καθυστέρηση στην άσκηση του ή διεκδίκηση της δεν θα αποτελεί αποποίηση του δικαιώματος ή
θεραπείας ή άλλων δικαιωμάτων ή θεραπείας και καμιά μεμονωμένη ή μερική άσκηση δικαιώματος ή
διεκδίκηση θεραπείας θα εμποδίζει περαιτέρω άσκηση άλλων δικαιωμάτων ή θεραπειών.
ΟΡΟΣ 31 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Εάν μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία, ή οποιουδήποτε
εγγράφου που εκτελείται σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή
με οποιοδήποτε τρόπο με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, ή εγκυρότητα, νομιμότητα και
εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δεν θα
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επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο και η παρούσα Συμφωνία θα διαβάζεται ως εάν η άκυρη ή
παράνομη ή μη εφαρμόσιμη πρόνοια ή μέρος αυτής να μην είχε περιληφθεί.
ΟΡΟΣ 32 – ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Στην ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, όπου υπάρχει ασάφεια, διφορούμενη έννοια, ασυμφωνία,
αμφιβολία μεταξύ των Όρων της Συμφωνίας και οποιονδήποτε άλλων εγγράφων που αποτελούν
μέρος της Συμφωνίας υπερνικούν οι Όροι της Συμφωνίας και οποιανδήποτε ασάφεια, διφορούμενη
έννοια, ασυμφωνία ή αμφιβολία μεταξύ των Παραρτημάτων, αυτή θα επιλύεται με την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας:
(i)

Προδιαγραφές (Παράρτημα Α)

(ii)

Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβατικών Υποχρεώσεων (Παράρτημα Γ)

(iii)

Δήλωση Ενδιαφέροντος/Προσφορά Εργολάβου (Παράρτημα Β)

ΟΡΟΣ 33 – ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Συμφωνία υπογράφτηκε από τα Μέρη στην παρουσία μαρτύρων κατά την ημερομηνία
που αναφέρεται στην αρχή αυτής σε δύο πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων δόθηκε στον Εργολάβο και
ένα στην Cyta.
Σ’ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ και πιστή τήρηση των πιο πάνω αναφερομένων όρων, οι συμβαλλόμενοι θέτουν τις
υπογραφές τους πιο κάτω:
Οι Συμβαλλόμενοι

Μάρτυρες

…………………………………………………………………..

1.…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Αρ. Ταυτότητας: ……………………………………………

(Cyta)
…………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Αρ. Ταυτότητας: ……………………………………………

(Ο Εργολάβος)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01./2017

(Παράρτημα Α της Συμφωνίας που θα υπογραφτεί θα αποτελεί η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
ΕΕ.01/2017, η οποία έχει δημοσιευτεί από τη Cyta)
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Προς:
ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 24929
1396 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Αξιότιμοι Κύριοι
Εγγυητική Επιστολή όχι πέραν των Ευρώ………………
Μετά από αίτημα του πελάτη μας κ …………………………………………………… (που στο εξής θα
αναφέρονται ως ο Πελάτης μας) σε αντάλλαγμα της υπογραφής της συμφωνίας σας με τον πιο
πάνω πελάτη για ……………………………………………………….. που ορίζεται ως ΕΕ.01/2017 ……………..,
με ημερομηνία …………………….. (που στο εξής θα αναφέρεται ως η Συμφωνία):
1.

Με την παρούσα εγγυόμαστε την πιστή και έγκαιρη εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων του
Πελάτη μας με βάση τη Συμφωνία.

2.

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι κρατούμε στη διάθεσή σας το ποσό των
………………………………………… το οποίο αναλαμβάνουμε να σας καταβάλουμε χωρίς να
ειδοποιήσουμε τον πιο πάνω Πελάτη μας και/ή παρά τις αμφισβητήσεις ή ενστάσεις ή
διαμαρτυρίες τους με την παραλαβή από εσάς επιστολής απαιτώντας πληρωμή και δηλώνοντας
ότι ο πιο πάνω Πελάτης μας απέτυχε να εκπληρώσει ή να εκπληρώσει έγκαιρα τις συμβατικές
του υποχρεώσεις ή οποιαδήποτε από αυτές.

3.

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι η παρούσα εγγύηση θα είναι μια συνεχής εγγύηση με ισχύ
μέχρι την ……………………………………………………………… Η παρούσα εγγύηση θα συνεχίσει να
ισχύει μέχρι την ………………………………………………… παρά το ότι παρατάθηκε από εσάς ο
χρόνος της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του πελάτη μας χωρίς προειδοποίηση προς εμάς και
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας και παρά την αποδέσμευση από εσάς άλλων
εγγυήσεων ή αποποίηση ή αναβολή των δικαιωμάτων σας έναντι του Πελάτη μας και/ή άλλων
εγγυητών ή τροποποίησης από εσάς των όρων της συμφωνίας ή άλλης συμπεριφοράς σας που
δεν συνάδει ή είναι ασυμβίβαστη με τα δικαιώματά μας ως εγγυητές που γίνεται χωρίς
ειδοποίηση προς εμάς και χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Νοουμένου ότι η ευθύνη μας με βάση την παρούσα εγγύηση δεν θα υπερβεί το ποσό των
……………………………
Οι Εγγυητές

…………………………………..

…………………………………
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

(Στο Παράρτημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών που
πρέπει να αξιοποιεί ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση των Εργασιών.)
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PLUG TYPE 431A (BT PLUG)


Standard BS6312: Part 1:1994



White housing material



6 positions/ 4 contacts (6P4C), used to connect telecommunication interfaces including xDSL.



Can terminate flat telephone cable with minimum conductor diameter 0,405mm (26AWG).



Plated contacts to provide a) excellent contacts without damaging the conductors and b)
resistance to corrosion.

PLUG TYPE RJ11


Plugs of type polycarbonate (PC) transparent housing material



6 positions/ 4 contacts (6P4C), used to connect telecommunication interfaces including xDSL.



Can terminate flat telephone cable with minimum conductor diameter 0,405mm (26AWG).



Plated contacts to provide a) excellent contacts without damaging the conductors and b)
resistance to corrosion.

FLAT TELEPHONE CABLE


Four (4) stranded conductors.



The external dimensions of cable jacket shall be 2-2,5mm X 4-5mm.



The minimum diameter of stranded conductor shall be 0,405mm (26AWG).



The manufacturer’s name, the type of the cable and the diameter of the conductor shall be
clearly marked by printing them on the outer jacket of the cable.



The cable shall be packed in reels of 100m.

INTERNAL CAT 5e CABLE
1.

DESCRIPTION
The cable shall contain:
a) four (4) Unshielded Twisted Pairs insulated to provide high bandwidth, low attenuation and
low crosstalk
b) outer sheath of LSZH, flame retardant, grey colour, making the cable U/UTP and fully
comply with the requirements of the EN 50173-1.

2. CONDUCTOR MATERIAL
Each conductor shall be made of a single strand (solid) of standard plain annealed, grade A
copper, in accordance with IEC 60028 International Standard of Resistance for Copper. The
nominal diameter of the conductor shall be 0,5mm.
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3. INSULATION OF CONDUCTORS
3.1. MATERIAL AND THICKNESS
Each conductor in the cable shall be covered with a solid high density polyethylene insulation
complying with EN 50290-2-33, having minimum radial thickness 0,25mm. The maximum
overall diameter of the insulated conductor shall be 1,10mm.
3.2. COLOURS
The colors of the individual wires in the pairs shall be:





Pair
Pair
Pair
Pair

1:
2:
3:
4:

White-Blue (Conductor 1)/Blue (Conductor 2)
White-Orange (Conductor 1)/Orange (Conductor 2)
White-Green (Conductor 1)/Green (Conductor 2)
White-Brown (Conductor 1) /Brown (Conductor 2)

in accordance with IEC 60304.

4. MAKE UP
4.1. CABLING ELEMENT
The insulated conductors shall be tightly twisted into pairs with a lay length not exceeded
25mm.
4.2. SHEATH
The sheath material shall be LSZH, flame retardant of grey colour and shall comply with the
requirements of EN 50290-2-27. The minimum radial thickness of the sheath and the maximum
overall external diameter of the cable shall be 0,4mm and 5,5mm, respectively.

5. MARKING
The manufacturer’s name, the month/year of manufacture, the type of the cable, the running
length of the cable in meters and CE marking shall be clearly marked (e.g. CABLE COMPANY
LTD – 05/17 – Cat 5e – 125m - CE).
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6. ELECTRICAL, TRANSMISSION, MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL
CHARACTERISTICS
6.1.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TEST METHOD

TYPICAL VALUE

DC Conductor Resistance

EN 50346

Max 9,38Ω/100m

DC Loop Resistance

EN 50346

Max 19Ω/100m

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TEST METHOD

TYPICAL VALUE

DC Conductor Resistance Unbalance

EN 50346

Max 3% or 0.2Ω

Insulation Resistance

EN 50289-1-4

Min 5.000MΩ/km

Mutual Capacitance

EN 50289-1-5

Max 5.6nF/100m

Capacitance Unbalance (pair-to-pair)

EN 50289-1-5

Max 275pF

Capacitance Unbalance (pair-to-Ground)

EN 50289-1-5

Max 1200pF/1000m

Dielectric Strength/Withstand

EN 50289-1-3

2.500V

Characteristic Impedance

EN 50289-1-11

100Ω ±15Ω

6.2.

TRANSMISSION PERFORMANCE
The offered cable shall meet the transmission characteristics of the EN 50173-1
for Class D as shown in Table below.

TRANSMISSION
CHARACTERISTICS

LIMITS AT KEY
FREQUENCIES IN MHz

TEST METHOD

1

16

100

Minimum Return Loss (dB)

17

17

10

EN 50346

Maximum Insertion
Loss/Attenuation (dB/100m)

4.0

9.1

24.0

EN 50346

Minimum NEXT (dB)

63.3

43.6

30.1

EN 50346

Minimum PSNEXT (dB)

60.3

40.6

27.1

EN 50346

Minimum Pair-to-Pair ACR-F
(dB/100m)

57.4

33.3

17.4

EN 50346

Minimum Power Sum ACR-F
(PS ACR-F) (dB/100m)

54.4

30.3

14.4

EN 50346

Maximum Propagation Delay
(ns/100m)

580

553

548

EN 50346

Maximum Delay Skew
(ns/100m)

50

EN 50346
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6.3.

MECHANICAL CHARACTERISTICS
MECHANICAL
CHARACTERISTICS

6.4.

TEST
METHOD

TYPICAL
VALUE

Conductor Elongation

EN 50289-3-2

15%

Insulation Elongation

EN 50289-3-4

300%

Sheath Elongation

EN 50289-3-4

125%

Cable Breaking Load

EN 50289-3-16

400N

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
6.4.1 RESISTANCE TO FIRE
The offered cable shall comply with EN 50575:2014 Including A1:2016 “Power,
control and communication cables – Cables for general applications in construction
works subject to reaction to fire requirements”.
In addition, the offered cable shall meet the requirements as laid out in EN 13501-6
“Fire classification of construction products and building elements – Part 6:
Classification using data from reaction to fire tests on electric cables”. The format
of the reaction to fire classification shall be:
Fire
behaviour

Smoke
production

Flaming
droplets

Acidity

Dca

s1b

d2

a3

According to EN 13501-6, the cable offered must include the Classification for the cable and be
accompanied by a “Declaration of Performance” (DoP).

EXTERNAL CAT 5e CABLE
This 4-pair CAT-5e cable shall be suitable for outdoor use and shall be installed at customer’s
premises.
1. DESCRIPTION
The cable shall contain:
a)

four (4) Unshielded Twisted Pairs insulated to provide high bandwidth, low attenuation and
low crosstalk

b)

outer sheath with a UV resistant, LSHF, Flame Retardant, coloured black, making the cable
U/UTP and

fully comply with the requirements of the EN 50173-1.
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2. CONDUCTOR MATERIAL
Each conductor shall be made of a single strand (solid) of standard plain annealed, grade A copper,
in accordance with IEC 60028 International Standard of Resistance for Copper. The nominal
diameter of the conductor shall be 0,5mm.
3. INSULATION OF CONDUCTORS
3.1

MATERIAL AND THICKNESS

Each conductor in the cable shall be covered with a solid high density polyethylene insulation
complying with EN 50290-2-23, having minimum radial thickness 0,25mm. The maximum
overall diameter of the insulated conductor shall be 1,10mm.
3.2

COLOURS

The colors of the individual wires in the pairs shall be:
 Pair 1: White-Blue (Conductor 1)/Blue (Conductor 2)
 Pair 2: White-Orange (Conductor 1)/Orange (Conductor 2)
 Pair 3: White-Green (Conductor 1)/Green (Conductor 2)
 Pair 4: White-Brown (Conductor 1) /Brown (Conductor 2)
in accordance with IEC 60304.

4. MAKE UP
4.1

CABLING ELEMENT

The insulated conductors shall be tightly twisted into pairs with a lay length not exceeded
25mm.
4.2

SHEATH

The sheath material shall be UV resistant medium density polyethylene and shall comply with
the requirements of EN 50290-2-24. The minimum radial thickness of the sheath and the
maximum overall external diameter of the cable shall be 0,4mm and 5,5mm, respectively.

5. MARKING
The manufacturer’s name, the month/year of manufacture, the type of the cable and the
running length of the cable in meters shall be clearly marked (e.g. CABLE COMPANY LTD –
05/17 – Cat 5e – 125m).
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6. ELECTRICAL, TRANSMISSION AND MECHANICAL CHARACTERISTICS
6.1

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Tenderers shall submit together with their offer the following Table indicating the test method
used to test each electrical characteristic and the typical values of each transmission
characteristics of the cable they are offering.

6.2

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TEST METHOD

TYPICAL VALUE

DC Conductor Resistance

EN 50346

Max 9,38Ω/100m

DC Loop Resistance

EN 50346

Max 19Ω/100m

DC Conductor Resistance Unbalance

EN 50346

Max 3% or 0.2Ω

Insulation Resistance

EN 50289-1-4

Min 5.000MΩ/km

Mutual Capacitance

EN 50289-1-5

Max 5.6nF/100m

Capacitance Unbalance (pair-to-pair)

EN 50289-1-5

Max 275pF

Capacitance Unbalance (pair-to-Ground)

EN 50289-1-5

Max
1200pF/1000m

Dielectric Strength/Withstand

EN 50289-1-3

2.500V

Characteristic Impedance

EN 50289-1-11

100Ω ±15Ω

TRANSMISSION PERFORMANCE

The offered cable shall meet the transmission characteristics of the EN 50173-1 for Class D as
shown in Table below.

TRANSMISSION CHARACTERISTICS

LIMITS AT KEY
FREQUENCIES IN
MHz

TEST
METHOD

1

16

100

Minimum Return Loss (dB)

17

17

10

EN 50346

Maximum Insertion Loss/Attenuation (dB/100m)

4.0

9.1

24.0

EN 50346

Minimum NEXT (dB)

63.3

43.6

30.1

EN 50346

Minimum PSNEXT (dB)

60.3

40.6

27.1

EN 50346

Minimum Pair-to-Pair ACR-F (dB/100m)

57.4

33.3

17.4

EN 50346

Minimum Power Sum ACR-F (PS ACR-F)
(dB/100m)

54.4

30.3

14.4

EN50346

Maximum Propagation Delay (ns/100m)

580

553

548

EN 50346

Maximum Delay Skew (ns/100m)

50

EN 50346
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6.3

MECHANICAL CHARACTERISTICS
MECHANICAL
CHARACTERISTICS

TEST METHOD

TYPICAL VALUE

Conductor Elongation

EN 50289-3-2

15%

Insulation Elongation

EN 50289-3-4

300%

Sheath Elongation

EN 50289-3-4

300%

Cable Breaking Load

EN 50289-3-16

400N

CABLE TRUNKING
•

Construction material: It shall be made from PVC.

•

Dimensions:
o Width X Height: 16mm (W) X 16mm (H).
o Length: 3M.
o Thickness: 1mm.

•

Color: White.

•

It shall comply with European Safety Standards.

•

Adhesive tape: Shall have specifically selected double sided adhesive tape for quick and easy
installation.

•

Cover: Shall have convenient push-pull cover for easy open and close.

•

Non-conductive: Shall have excellent electricity insulation, which resist high voltage assuring a
safe system.

•

Fire resistance: The material of trunking shall be self extinguishing.
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