
 

Αρ. Διαγωνισμού: AT.4/2018 

Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Cyta ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/5/2018 

Ημερομηνία Υποβολής: 22/6/2018 

Ισχύς Προσφοράς: 90 μέρες από την ημερομηνία υποβολής. 

Διάθεση Εγγράφων Προσφοράς 

 

Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από την Τετάρτη 16 Μαΐου 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 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 Έργου  

Με τo Διαγωνισμό αυτό θα επιλεγεί/ούν Εργολάβος/οι Καθαρισμού για γενικό καθαρισμό σε κτηριακούς 
χώρους της Cyta σε όλη την Κύπρο.  Οι υπηρεσίες που ζητούνται περιλαμβάνουν τόσο καθημερινές όσο 

και περιοδικές εργασίες καθαρισμού σε κτίρια εντός και εκτός πόλεων. 
 

Με τον/τους επιτυχών/όντες Προσφοροδότη/ες θα συναφθεί αρχικά μονοετές συμβόλαιο, με τη Cyta να 

διατηρεί δικαίωμα ετήσιας ανανέωσης για συνολική περίοδο μέχρι και τρία (3) χρόνια (1+1+1) από την 
έναρξη ισχύος του συμβόλαιου. 

 
Ο κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα του Διαγωνισμού, 

ο οποίος αφορά υπηρεσίες γενικού καθαρισμού στα κτίρια της Cyta στις επαρχίες Λευκωσίας (Τμήμα Α), 

Λεμεσού / Πάφου (Τμήμα Β) και Λάρνακας / Αμμοχώστου (Τμήμα Γ). 
 

Η αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών θα γίνει ξεχωριστά για κάθε Τμήμα.   
 

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, 22 Ιουνίου 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.  

CYTA © 2018. All Rights Reserved 

 

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

