Αρ. Διαγωνισμού: AT. 08/2018
Θέμα: “Εκτέλεση

Χωματουργικών, Κατασκευαστικών και άλλων Τεχνικών εργασιών για την περίοδο
01/07/2018-31/12/2019 στην Περιφέρεια Λευκωσίας
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) δέχεται προσφορές για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2018-31/12/2019 ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σύμφωνα με τις λεπτομερείς προδιαγραφές.

2. ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από την 30η Μαρτίου 2018 τα σχετικά έγγραφα των
προσφορών από τα Περιφερειακά Γραφεία της Cyta στη Λευκωσία (Νάξου 5, Λυκαβητός ή 28η Οκτωβρίου 1,
Έγκωμη), Λεμεσό (Αθηνών 89), Λάρνακα (οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7), Πάφο (Λεωφ. Γρίβα Διγενή 11) και
Παραλίμνι (Οδός Ελευθερίας 124, Δερύνεια) έναντι του ποσού των €100,00 πλέον Φ.Π.Α., για κάθε
Ψηφιακό Δίσκο - CD στον οποίο περιλαμβάνονται τα έγγραφα των προσφορών ή σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω διαδικτύου (http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/). Τα σχετικά έγγραφα των προσφορών που
αγοράζονται ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας Προσφορών της Cyta θα έχουν τιμή μειωμένη κατά 50% και
θα πωλούνται στην τιμή €50,00 πλέον ΦΠΑ.

3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους Προσφοροδότες ή τους αντιπροσώπους τους στο Κιβώτιο
Προσφορών της Cyta που βρίσκεται στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων, οδός Τηλεπικοινωνιών,
Στρόβολος, μέχρι τις 10:00 της Παρασκευής 04ης Μαΐου 2018, που είναι η ημερομηνία και ώρα λήξης των
Προσφορών. Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το Κιβώτιο Προσφορών θα κλείσει
αυτόματα στις 10:00 π.μ. ακριβώς κατά την πιο πάνω ημερομηνία με την ένδειξη "CLOSED". Προσφορές που
θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα δε θα γίνουν δεκτές ούτε και θα αξιολογηθούν.

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα παραμείνουν ανοιχτές προς αποδοχή για 180 μέρες από την τελευταία ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Οποιαδήποτε προσφορά ισχύει για μικρότερη περίοδο δεν θα ληφθεί υπόψη.

5. ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρέπει να υποβάλλονται μόνο Προσφορές οι οποίες καλύπτουν όλες τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται
στις προδιαγραφές. Προσφορές οι οποίες καλύπτουν μέρος των εργασιών δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

6. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι Προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το έντυπο “ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”,
πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο.

7. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θα εκτελεστούν διάφορα έργα ανεξάρτητα μεταξύ τους, καθένα από τα οποία θα εκτελείται στο δημόσιο
οδικό δίκτυο καθώς επίσης και σε ιδιωτικούς χώρους, οπουδήποτε μέσα στις Περιφέρειες για τις οποίες
υποβάλλεται Προσφορά και θα περιλαμβάνει την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών:
 Εκσκαφή και Επανόρθωση Σκαμμάτων και μικροσκαμμάτων,
 Εκσκαφή και κατασκευή μικρών φρεατίων, φρεατίων επισκέψεως από οπλισμένο σκυρόδεμα και άλλες









κατασκευαστικές εργασίες,
Ασφαλτικές επανορθώσεις και επανορθώσεις πεζοδρομίων,
Τοποθέτηση σωλήνων και καλωδίων,
Τράβηγμα, αφαίρεση καλωδίων και άλλες συναφείς εργασίες,
Μαζικό Τράβηγμα Οπτικών Καλωδίων για Ανάπτυξη Οπτικού Δικτύου στα υποστατικά πελατών
(FTTH),
Εμφύσηση Οπτικών Καλωδίων σε Σωλήνες,
Εργασίες πασσάλων,
Διάφορες τεχνικές/ κατασκευαστικές εργασίες σε ιδιωτικούς χώρους/ κτηριακές εγκαταστάσεις και
άλλες παρόμοιας φύσης εργασίες,

8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στην <Τέταρτη Τάξη Έργου>, όπου οι όροι
«Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος(http://www.contractors-council.org.cy).

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή
κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν
υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή
Δημοκρατία και που έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την αγορά των εγγράφων διαγωνισμού και
α) πρέπει να κατέχουν ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, ανανεωμένη για το τρέχον έτος, για την εκτέλεση έργων της
Κατηγορίας και Τάξης του Έργου ή ανώτερης Τάξης ή
β)είναι εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης τους, εφόσον τηρούνται τέτοια
μητρώα ή/και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για απόκτηση της ετήσιας άδειας που
εκδίδεται δυνάμει του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, για
την εκτέλεση έργων της κατηγορίας και Τάξης του Έργου.

10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Cyta δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη Προσφορά.
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