Αρ. Διαγωνισμού: AT.7/2018

Θέμα: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΥ,
ΠΑΦΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ- ΑΤ.7/2018
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 5 Απριλίου 2018
Ημερομηνία Υποβολής: 11 Μαΐου 2018
Ισχύς Προσφοράς: 150 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 €50,00 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 €100,00 πλέον ΦΠΑ για δύο (2) πλήρες σετ.

Διευθύνσεις cytashop:
Λευκωσία

-

Οδός Νάξου 5, Λυκαβητός
Οδός 28ης Οκτωβρίου 1, Έγκωμη

Λεμεσός

-

Οδός Αθηνών 89

Πάφος

-

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11

Λάρνακα

-

Οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7

Αμμόχωστος

-

Ελευθερίας 124, Δερύνεια

Πρόσθετα έγγραφα θα προμηθεύονται έναντι του ποσού των €100,00 πλέον ΦΠΑ, για κάθε αντίτυπο
εγγράφων προσφοράς.
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Περιγραφή Έργου
Η Cyta δέχεται προσφορές για παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης σε δεκαοκτώ(18) επιλεγμένα κτίρια της. Τα
δεκαοκτώ (18) κτίρια κατανέμονται σε πέντε (5) Τμήματα ως ακολούθως:
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Α: Τέσσερα (4) κτίρια στην περιφέρεια Λευκωσίας
Β: Πέντε (5) κτίρια στην περιφέρεια Λευκωσίας
Γ: Ένα (1) κτίριο στην περιφέρεια Λευκωσίας
Δ: Πέντε (5) κτίρια στην περιφέρεια Λεμεσού/Πάφου
Ε: Τρία (3) κτίρια στην περιφέρεια Λάρνακας/Αμμοχώστου

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην προσφορά μπορούν να λάβουν μέρος Προσφοροδότες που αποδεδειγμένα ικανοποιούν τις κάτω
προϋποθέσεις:
Για τα τμήματα Α και Γ
2.1 Να είναι εγγεγραμμένη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης για προσφορά υπηρεσιών ασφάλειας με βάση
σχετικά κυβερνητικά πιστοποιητικά. Ελάχιστος χρόνος εγγραφής της εταιρείας θα πρέπει να είναι
τουλάχιστο πέντε (5) χρόνια μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.
2.2 Να έχει συνάψει κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών (μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής
των προσφορών) αριθμό συμβολαίων Στατικής φύλαξης εγκαταστάσεων ψηλού βαθμού κινδύνου.
«Εγκατάσταση» θεωρείται ένα συγκρότημα υποστατικών με ενιαία περίμετρο και ως «εγκαταστάσεις
ψηλού βαθμού κινδύνου» θεωρούνται οι Πρεσβείες ή Προξενεία, Υπουργεία, Τράπεζες, Αεροδρόμια,
Λιμάνια, αποθήκες καυσίμων εταιρειών Πετρελαιοειδών, Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας, καθώς και
Δημοτικά Μέγαρα.
Ο συνολικός αριθμός ωρών στατικής φύλαξης που θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά μέχρι
την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς στις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τα πιο πάνω
συμβόλαια, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 85.000 ανά Τμήμα.
Ο Προσφοροδότης θα πρέπει να υποβάλει κατάλογο των πελατών του με τους οποίους έχει συνάψει
συμβόλαια όπως περιγράφεται πιο πάνω.
2.3 Να διατηρεί ένα επανδρωμένο Κεντρικό Σταθμό 24ωρης λειτουργίας σε καθημερινή βάση, που να
καλύπτει τις περιφέρειες για τις οποίες προσφέρει υπηρεσία. Περαιτέρω να διατηρεί τοπικό γραφείο
όπως και ευδιάκριτο Περιπολικό όχημα το οποίο να φέρει τα σήματα της εταιρείας στο κάθε Τμήμα που
προσφέρει υπηρεσία.
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2.4

Να εργοδοτεί για σκοπούς της παρούσας προσφοράς φύλακες, που κατέχουν άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος φύλακα, των οποίων τα ελάχιστα προσόντα να είναι το απολυτήριο Λυκείου για το
Τμήμα Α και η 2-ετής μεταλυκειακή φοίτηση για το Τμήμα Γ και να έχουν τουλάχιστον 1 χρόνο
συνεχόμενης υπηρεσίας στην εταιρεία που υποβάλει τη προσφορά .

2.5

Να κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

2.6

Να κατέχει βεβαίωση για μη παραβίαση του Νόμου περί κατώτατου μισθού.

Για τα τμήματα Β,Δ,και Ε
2.7
Ο κάθε Προσφοροδότης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης για
Προσφορά υπηρεσιών ασφάλειας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
Προσφοράς.
2.8 Ο κάθε Προσφοροδότης θα πρέπει να έχει συνάψει και εκτελέσει ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια των
τριών τελευταίων ετών (μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς) αριθμό συμβολαίων στατικής
φύλαξης σε εγκαταστάσεις . “Εγκατάσταση” θεωρείται ένα συγκρότημα υποστατικών με ενιαία περίμετρο .
Ο συνολικός αριθμός ωρών στατικής φύλαξης που θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς στις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τα πιο πάνω συμβόλαια, δεν
πρέπει να είναι μικρότερος από 100.000 ανά τμήμα .
2.9 Να διατηρεί ένα επανδρωμένο Κεντρικό Σταθμό 24ωρης λειτουργίας σε καθημερινή βάση, που να
καλύπτει τις περιφέρειες για τις οποίες προσφέρει υπηρεσία. Περαιτέρω να διατηρεί τοπικό γραφείο όπως και
ευδιάκριτο Περιπολικό όχημα το οποίο να φέρει τα σήματα της εταιρείας στο κάθε Τμήμα που προσφέρει
υπηρεσία.
2.10 Να εργοδοτεί για σκοπούς της παρούσας προσφοράς φύλακες, που κατέχουν άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος φύλακα, των οποίων τα ελάχιστα προσόντα να είναι το απολυτήριο Λυκείου και να έχουν
τουλάχιστον 1 χρόνο συνεχόμενης υπηρεσίας στην εταιρεία που υποβάλει τη προσφορά.
2.11

Να κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

2.12 Να κατέχει βεβαίωση για μη παραβίαση του Νόμου περί κατώτατου μισθού.

Τα πιο πάνω υπόκεινται σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση από την Cyta.
Όλες οι πληροφορίες που θα δοθούν, θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η συμφωνία θα είναι διάρκειας ενός (1) χρόνου.
Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα για ανανέωση της Συμφωνίας για ακόμα ένα (1)+ένα (1) χρόνο.
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αποπληρωμή του σχετικού ποσού θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του τιμολογίου που αντιστοιχεί σε κάθε ολοκληρωθείσα μηνιαία περίοδο παροχής της
υπηρεσίας.

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 10.00πμ την Παρασκευή, 11/05/2018, 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.

CYTA © 2011. All Rights Reserved
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