
 

Αρ. Διαγωνισμού: AT. 38/2017 

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΗ Cyta   

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Cyta προτίθεται να μισθώσει τις Υπηρεσίες Νοσηλευτή/τριας με έδρα τη Λευκωσία, στη βάση 
συμφωνίας μίσθωσης υπηρεσιών, για κάλυψη των αναγκών της σε θέματα υγείας του προσωπικού της 
και καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές.  
 

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν στο Αυτόματο Κιβώτιο Προσφορών της Cyta στο ισόγειο των 
Κεντρικών της Γραφείων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, μέχρι τις 10:00πμ την 
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου, 2018. Το Κιβώτιο Προσφορών θα κλειδώσει αυτόματα στις 10:00πμ 
ακριβώς. 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Λεπτομερής αναφορά των απαιτούμενων από τη Cyta υπηρεσιών γίνεται στις Προδιαγραφές, στον Όρο 2 
του Μέρους ΙΙ.  

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν τα πρόσωπα που κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
τους έχουν τα πιο κάτω  προσόντα:      
 Είναι εγγεγραμμένοι Νοσηλευτές/τριες Γενικής Νοσηλευτικής με βάση τον περί Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Νόμο, 

 Έχουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους σε καθήκοντα Νοσηλευτή/τριας, 

 Έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζεται πιο 

κάτω: 

Πολύ καλή γνώση Ελληνικής Γλώσσας Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής 

Μέσης Εκπαίδευσης Ελλάδας και Κύπρου 

που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας 

την Ελληνική ή 

2. Modern Greek AL με βαθμό “C” και άνω 

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής 

Μέσης Εκπαίδευσης 

 
Θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα τα πιο κάτω: 

1. Η επαγγελματική πείρα να είναι σε σχετικά με τη θέση καθήκοντα.  

2. Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα στη Νοσηλευτική ή/και συναφή με τη Νοσηλευτική. 

3. Ικανότητα χειρισμού σε βασικό επίπεδο εφαρμογών γραφείου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (word, excel, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο). 



 

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Ο επιτυχών Προσφοροδότης οφείλει να υπογράψει Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών με την Cyta, που θα 
ισχύει για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, κατά την απόλυτη κρίση της Cyta, για ακόμη 
ένα έτος. 
 

6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι Προσφορές θα παραμείνουν σε ισχύ, δηλαδή διαθέσιμες για αποδοχή, για 180 ημέρες από την 
καθορισμένη Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής.  

 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ  
Ο επιτυχών Προσφοροδότης θα υποχρεούνται να είναι και θα εγγυηθεί ότι θα παραμείνει εγγεγραμμένος 
Νοσηλευτής\τρια Γενικής Νοσηλευτικής με βάση τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο, ως 
εκάστοτε τροποποιείται, καθ' όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Μίσθωσης Υπηρεσιών και τυχόν ανανέωσης 
της για ακόμη ένα έτος. 
 

8.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν με το σύστημα των δύο φακέλων με υποβολή ξεχωριστής 
Τεχνικής και Οικονομικής Πρότασης σε διαφορετικούς κλειστούς φακέλους. 
 
Θα αξιολογηθεί πρώτα η Τεχνική Πρόταση της κάθε Προσφοράς και θα ανοιχτούν για περαιτέρω 
αξιολόγηση μόνο οι φάκελοι που περιέχουν την Οικονομική Πρόταση των κατ’ αρχήν αποδεκτών 
Τεχνικών Προτάσεων.  
 

9.  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ο επιτυχών Προσφοροδότης θα παρέχει τις Υπηρεσίες του για τριανταοκτώ (38) ώρες εβδομαδιαίως, 
κυρίως κατά τις εργάσιμες ώρες του Προσωπικού της Cyta. Ενδέχεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 
καλείται να παρέχει τις Υπηρεσίες και κατά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες/ δημόσιες αργίες αν του 
ζητηθεί από τη Cyta ή/και ανάλογα με τις ανάγκες της Cyta ή/και όπου απαιτείται για την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε  επιπρόσθετου ποσού.  
 
Ο επιτυχών Προσφοροδότης θα έχει ως έδρα παροχής των Υπηρεσιών τη Λευκωσία αλλά θα έχει την 
υποχρέωση για παροχή των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε κτήρια ή σε οποιοδήποτε χώρο στην Κύπρο, ως 
απαιτείται βάσει της φύσης των Υπηρεσιών που θα παρέχει.  
 
Για σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών, ο επιτυχών Προσφοροδότης αναλαμβάνει να αξιοποιεί και τον 
εξοπλισμό του ιατρείου επαγγελματικής υγείας της Cyta. 

 

10. ΤΙΜΕΣ 
Ο κάθε Προσφοροδότης πρέπει να υποβάλει πρόταση για τη συνολική τιμή με την οποία θα χρεώσει τη 
Cyta για τη διάρκεια της συμφωνίας μίσθωσης υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 
των €21.000 (είκοσι μίας χιλιάδων Ευρώ) για ένα έτος. 



 

 
Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα περιλαμβάνουν το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που ο επιτυχών 
Προσφοροδότης δυνατόν να υποχρεωθεί να χρεώσει για το είδος των υπηρεσιών που θα προσφέρει. 
 
Επίσης, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα περιλαμβάνουν έξοδα μετακίνησης σε περίπτωση χρήσης του 
ιδιωτικού οχήματος του επιτυχόντα Προσφοροδότη στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών, καθώς αυτά θα 
καταβάλλονται από τη Cyta ξεχωριστά στη βάση της εκάστοτε ισχύουσας κυβερνητικής πολιτικής σε 
σχέση με μίσθωση υπηρεσιών. 

 

11. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η αποπληρωμή της συνολικής τιμής με την οποία ο επιτυχών Προσφοροδότης θα χρεώσει τη Cyta για τη 
διάρκεια της Συμφωνίας, καθώς και τυχόν εξόδων μετακίνησης, θα γίνεται ανά τρίμηνο κατά ή μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα που αποτελεί το κάθε τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένης. Ο 
κάθε Προσφοροδότης κατά την υποβολή της προσφοράς του έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί άλλους 
τρόπους καταβολής του ποσού, τους οποίους θα εξετάσει/ αξιολογήσει η Cyta με δικαίωμα απόφασης, 
κατά την απόλυτη της κρίση, αν θα τους αποδεχθεί.  

 

12. ΦΟΡΟΙ 
Ο επιτυχών Προσφοροδότης θα καταβάλλει προσωπικά, ως αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο, Φόρο 
Εισοδήματος καθώς και την εκ του Νόμου αναγκαία συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
οποιαδήποτε άλλη εκ του Νόμου αναγκαία συνεισφορά ή/και συνδρομή σε οποιαδήποτε άλλα ταμεία 
ή/και Συμβούλια ή/και Συνδέσμους ή/και ή Αρχές ή οποιουσδήποτε άλλους φόρους στους οποίους 
δυνατόν να υπόκειται σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών.  

 

13. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Τα Έγγραφα Προσφοράς  μπορούν να εξασφαλίζονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας 
Προσφορών της Cyta χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, στην ιστοσελίδα   
http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/index_gr.html, αφού πρώτα συμπληρωθεί το έντυπο 
συμμετοχής και αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: simoni.efthymiadou@cyta.com.cy, ώστε να σας 
δοθούν οι κωδικοί πρόσβασης. 
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