Tender No: EE.1/2017
Subject:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ CYTA

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Cyta έχει ξεκινήσει το έργο μετεξέλιξης και αναβάθμισης του Τηλεφωνικού της Δικτύου,
μεταφέροντας τις σχετικές υποδομές και υπηρεσίες σε τεχνολογία Voice over IP (VoIP). Στα
πλαίσια του έργου απαιτείται, μεταξύ άλλων, επιτόπια επίσκεψη στα υποστατικά μεγάλου
αριθμού πελατών και διενέργεια καλωδίωσης ενός σημείου, από τον κατανεμητή του κτιρίου,
μέχρι το σημείο που βρίσκεται εγκατεστημένος ο αποδιαμορφωτής (Modem).
Για τους σκοπούς του έργου, η Cyta προτίθεται να προχωρήσει σε συνεργασίες με
Αδειούχους Ηλεκτρολόγους Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομής (ΤΔΟΙ), στους οποίους θα
ανατεθούν οι εργασίες στα υποστατικά των πελατών. Συνοπτικά, η συνεργασία με κάθε
ηλεκτρολόγο ή εταιρεία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:







Καθορισμένη τιμή ανά εργασία, η οποία ανέρχεται σε €34 (εργατικά και καλώδια).
Για την εργασία σε κάθε υποστατικό απαιτείται απασχόληση δύο ατόμων, για 40 – 60
λεπτά. Το κόστος των απαιτούμενων υλικών (καλώδιο και βύσματα RJ11/BT) υπολογίζεται
στα €4.
Συμμετοχή στο έργο μπορούν να διεκδικήσουν εν ενεργεία Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι που
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την άδεια
υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν
να διεκπεραιώνουν νόμιμες συναλλαγές και έκδοση τιμολογίων.
Ο κάθε συνεργάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απασχόλησης τεσσάρων ατόμων στο
έργο, για ολοκλήρωση μέχρι και εξήντα (60) περιπτώσεων ανά εβδομάδα.
Ο κάθε συνεργάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απασχόλησης στο έργο για δώδεκα
(12) μήνες, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και επιπλέον έξι (6) μήνες (μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του έργου, τις
προϋποθέσεις συνεργασίας, τη διαδικασία επιλογής συνεργατών, καθώς και τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής, αφού προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα της δημοσίευσης,
είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy, είτε σε
έντυπη μορφή, στα πιο κάτω Cytashops:
Λευκωσία
Λεμεσός
Πάφος
Λάρνακα
Αμμόχωστος

-

Οδός Νάξου 5, Λυκαβητός
Οδός 28ης Οκτωβρίου 1, Έγκωμη
Οδός Αθηνών 89
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11
Οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7
Λεωφόρος Ελευθερίας 124, Δερύνεια

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής είναι η
Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.
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