Αρ. Διαγωνισμού: AT.2/2018

Θέμα: Συντήρηση Σκελετού Σκιάστρων και Προμήθεια και Τοποθέτηση Επικάλυψης με
Πολυκαρβονικά Φύλλα σε Χώρους Στάθμευσης της Cyta στην Επαρχία Λευκωσίας
Ημερομηνία Δημοσίευσης:

23/3/2018

Ημερομηνία Υποβολής:

27/4/2018

Ισχύς Προσφοράς:

120 μέρες από την ημερομηνία υποβολής.

Διάθεση Εγγράφων Προσφοράς
Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, έναντι πληρωμής
του μη επιστρεφόμενου ποσού που αναφέρεται πιο κάτω:


€50,00 πλέον ΦΠΑ, με πληρωμή σε μετρητά ή με επιταγή για ένα σετ έγγραφα και σχέδια σε
ηλεκτρονική μορφή, από τα ακόλουθα cytashop:
Λευκωσία - Οδός Νάξου 5, Λυκαβηττός
Λευκωσία - Οδός 28ης Οκτωβρίου 1, Έγκωμη
Λεμεσός - Οδός Αθηνών 89
Πάφος
- Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11
Λάρνακα - Οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7
Αμμόχωστος - Λεωφόρος Ελευθερίας 124, Δερύνεια



€25,00 πλέον ΦΠΑ με πληρωμή με πιστωτική κάρτα για προδιαγραφές σε ηλεκτρονική μορφή από την
ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy
Περιγραφή του Έργου
Το έργο αυτό περιλαμβάνει τη συντήρηση και χρωματισμό του υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού των
σκιάστρων οχημάτων και την προμήθεια και τοποθέτηση επικάλυψης με πολυκαρβονικά φύλλα στους
ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης της Cyta στα Κεντρικά Διοικητικά Γραφεία (545 αυτοκίνητα περίπου),
στο κτίριο Σαράντα Σπήλια στη Λευκωσία (620 αυτοκίνητα περίπου) και σε κτίρια της Επαρχίας
Λευκωσίας (35 αυτοκίνητα -προνοητική εργασία).
Πρέπει να υποβάλλονται μόνο Προσφορές που αφορούν την προμήθεια όλων των Εργασιών που
περιγράφονται λεπτομερώς στις Προδιαγραφές. Προσφορές οι οποίες αφορούν μερική προμήθεια των
Εργασιών, δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. Η Cyta θα κατακυρώσει ολόκληρη την Προσφορά σε ένα
Προσφοροδότη. Μερική κατακύρωση δεν θα επιτραπεί.
Σημειώνεται ότι ολόκληρο το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:



Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών
προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο.



Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο επικρατέστερος για κατακύρωση προσφοροδότης είναι κοινοπραξία,
τότε αυτή πριν την υπογραφή της Σύμβασης, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της
εταιρείας ή του συνεταιρισμού.



Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία
μόνο κοινοπραξία. Παραβίαση του όρου αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη όλων των

προσφορών στις οποίες θα μετέχει το πρόσωπο αυτό.


Επιπρόσθετα, για να δικαιούται κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών και/ή νομικών
προσώπων να συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:



Στις περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, αυτά:
Κατά την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς να κατέχουν ετήσια άδεια του Συμβουλίου Εγγραφής
και Ελέγχου Εργοληπτών, που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, ανανεωμένη για το τρέχον έτος για την εκτέλεση
Οικοδομικών ή/και Τεχνικών έργων Κατηγορίας και Τάξης Δ’ και άνω.
Διευκρινίζεται ότι προσφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια κατώτερης τάξης από
Δ’ Οικοδομικών ή/και Τεχνικών έργων αλλά έχουν πείρα Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ τάξης δεν θα λαμβάνονται
υπόψη και θα αποκλείονται.
Νοείται ότι οι προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την Προσφορά τους αντίγραφο της
ετήσιας άδειας τους που αναφέρεται πιο πάνω.



Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών φυσικών και/ή νομικών προσώπων, τουλάχιστον ένα από τα μέλη της
κοινοπραξίας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της πιο πάνω παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η
Σύμβαση με τον επιτυχόντα προσφοροδότη συνομολογείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί
Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου.



Ο Προσφοροδότης, τα Συνεργεία και το Εργοστάσιο παραγωγής να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς
παρόμοια έργα ως ακολούθως:



Ο Προσφοροδότης να ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχώς τουλάχιστο τρία (3) οικοδομικά ή και τεχνικά
έργα, έκαστο ύψους €100.000 και άνω τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.



Tο συνεργείο τοποθέτησης της επικάλυψης να έχει τοποθετήσει πολυκαρβονικά φύλλα σε τουλάχιστο
τρία (3) έργα σε σκίαστρα ελάχιστου εμβαδού 100 τμ ανά έργο τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.



Το συνεργείο συντήρησης και χρωματίσματος του σκελετού να έχει εκτελέσει τουλάχιστο τρία (3)
Έργα σε μεταλλικές κατασκευές ελάχιστου εμβαδού 100 τμ ανά έργο τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.



Το Εργοστάσιο παραγωγής να έχει προμηθεύσει ίδιου τύπου υλικά και συστήματα σε τρία (3)
τουλάχιστο Έργα.
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής
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 10:00 την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, η
οποία είναι η Τελευταία Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής. Οι Προσφοροδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι το
Κιβώτιο Προσφορών θα κλειδώσει αυτόματα στις 10:00 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.
Με την υποβολή της Προσφοράς θα πρέπει να παραδοθεί στην Υποδοχή των κεντρικών Διοικητικών
Γραφείων της Cyta δέμα με το «Δείγμα και προδιαγραφές πολυκαρβονικού φύλλου και συστημάτων
σύνδεσης, στήριξης και σφράγισης.
CYTA © 2016. All Rights Reserved

