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Αρ. Διαγωνισμού: AT.1/2018 

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 
 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης:  21 Μαρτίου 2018 
 
Ημερομηνία Υποβολής:  27 Απριλίου 2018 
 
Ισχύς Προσφοράς:  60 ημέρες από την τελευταία ημερομηνία υποβολής  
 
Διάθεση Εγγράφων Προσφοράς: 
 
Τα έγγραφα της προσφοράς θα διατίθενται προς πώληση ως εξής: 

 

 Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy και πληρωμή με 
πιστωτική κάρτα έναντι του μη επιστρεφόμενου ποσού των €20,00 πλέον ΦΠΑ ή 

 Σε έντυπη μορφή από το Κεντρικό cytashop της κάθε περιφέρειας και πληρωμή σε μετρητά ή με 
επιταγή έναντι του μη επιστρεφόμενου ποσού των €40,00 πλέον ΦΠΑ για δύο (2) πλήρες αντίγραφα. 

 
Διευθύνσεις cytashop: 
 
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     

- Ελευθερίας 124, Δερύνεια     
 
Πρόσθετα έγγραφα θα προμηθεύονται έναντι του ποσού των €40,00 πλέον ΦΠΑ, για κάθε αντίτυπο 
εγγράφων προσφοράς. 
 

 
                   

                             
 

  

http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/
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      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 

Με βάση τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις της Cyta που απορρέουν από το Διάταγμα του ΕΡΗΕΤ 
2017, Κ.Δ.Π. 395/2017 η Cyta θα εισέλθει σε συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου, η 
οποία θα καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται πιο κάτω:  
 

 Έλεγχος της ποιότητας των αποτελεσμάτων επικερδότητας  προϊόντων με τη 
μεθοδολογία Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (Fully Distributed Cost–FDC) με βάση 
τα απολογιστικά στοιχεία 2017 

 Έλεγχος της ποιότητας των αποτελεσμάτων κοστολόγησης Χονδρικών Προϊόντων με 
τη μεθοδολογία Μακροπρόθεσμου Μέσου Αυξητικού Κόστους (Long- Run Average  
Incremental Cost- LRIC) σε Τρέχουσες Αξίες (CCA), με βάση τα απολογιστικά στοιχεία 
2017 

 Έλεγχος των Χωριστών Λογαριασμών των ρυθμιζόμενων Αγορών σε Τρέχουσες Αξίες 
(CCA), για το 2017. 

 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο επιτυχών Προσφοροδότης θα υποβάλει Έκθεση Ελεγκτή 
με έκφραση γνώμης για την αληθή και δίκαιη εικόνα των Χωριστών Λογαριασμών καθώς και 
Έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta με τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
αδυναμίες και εισηγήσεις για βελτίωση. 

 
        
     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
        Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 
 

(α) να είναι μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), 

(β) να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) Νόμιμους Ελεγκτές οι οποίοι να είναι μέλη του ΣΕΛΚ, 

(γ) να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι πρόνοιες του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 

(53(I)/2017) με βάση το Μέρος B -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

(δ) η προτεινόμενη Ομάδα Εργασίας που θα υλοποιήσει τον έλεγχο, να καλύπτει τα ελάχιστα 

απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται πιο κάτω: 

      Για τον Υπεύθυνο Έργου (Project Leader): 
 

        Να έχει αναλάβει ως Υπεύθυνος Έργου  σε παρόμοιας φύσης έργα όπως πιο κάτω: 
 

 Τουλάχιστο ένα (1) έργο ελέγχου ή αξιολόγησης μοντέλων κοστολόγησης FDC 
& LRIC εταιρείας τηλεπικοινωνιών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα 
που υπάγεται στο EFTA (European Free Trade Association), και  
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 Τουλάχιστο ένα (1) έργο ελέγχου Χωριστών Λογαριασμών εταιρείας 
τηλεπικοινωνιών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα που υπάγεται στο 
EFTA (European Free Trade Association) 

    
     Για τα Υπόλοιπα Μέλη της Ομάδας Εργασίας: 

 
 Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) χρόνων στον έλεγχο Οικονομικών Λογαριασμών 

ή έλεγχο Κοστολογικών Συστημάτων και  

 Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Ομάδας Εργασίας να έχει εμπειρία με ενεργό 
συμμετοχή σε  τουλάχιστο ένα (1) έργο σε κοστολογικά συστήματα 
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και ετοιμασία ή έλεγχο Χωριστών Λογαριασμών 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 
Ο επιτυχών Προσφοροδότης οφείλει να υπογράψει Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου  με 
την Cyta που θα ισχύει για περίοδο ενός (1) έτους. 
 
Η Cyta έχει την επιλογή να επεκτείνει τη λήξη της Συμφωνίας για μέγιστη περίοδο δύο (2) 
ετών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
 
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Ως αντάλλαγμα για την πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας, η Cyta αναλαμβάνει να 
καταβάλει προς τον επιτυγχόντα Προσφοροδότη την Τιμή, πλέον ΦΠΑ εντός σαράντα πέντε 
(45) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού τιμολογίου. 

  
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
Οι προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν από τους Προσφοροδότες ή τους αντιπροσώπους τους στο 
Αυτόματο Κιβώτιο Προσφορών της Cyta στο ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, 
Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, μέχρι τις 10.00πμ την Παρασκευή, 27/04/2018, η οποία είναι η Τελευταία 
Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής.   
 
Οι Προσφοροδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Κιβώτιο Προσφορών θα κλειδώσει αυτόματα στις 10.00πμ 
ακριβώς κατά την Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής με την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ». 
 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την Τελευταία Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής δεν θα γίνονται 
αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
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