ΕΕ.01/2018 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Εργολάβους
Ηλεκτρολόγους για Διενέργεια Εργασιών Καλωδίωσης και Αναβάθμισης Υπηρεσιών
σε Πελάτες της Cyta Παγκύπρια
Σύντομη Περιγραφή
Η Cyta έχει ξεκινήσει το έργο μετεξέλιξης και αναβάθμισης του Τηλεφωνικού της Δικτύου,
μεταφέροντας τις σχετικές υποδομές και υπηρεσίες σε τεχνολογία Voice over IP (VoIP). Στα
πλαίσια του έργου απαιτείται, μεταξύ άλλων, επιτόπια επίσκεψη στα υποστατικά μεγάλου
αριθμού πελατών και διενέργεια καλωδίωσης Cat5, από τον κατανεμητή του κτιρίου, μέχρι το
σημείο που βρίσκεται εγκατεστημένος ο αποδιαμορφωτής (Modem).
Για τους σκοπούς του έργου, η Cyta προτίθεται να προχωρήσει σε συνεργασίες με ιδιώτες
ηλεκτρολόγους, στους οποίους θα ανατεθούν οι εργασίες στα υποστατικά των πελατών.
Συνοπτικά, η συνεργασία με κάθε ηλεκτρολόγο ή εταιρεία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:





Καθορισμένη τιμή ανά εργασία, η οποία ανέρχεται σε €32, πλέον ΦΠΑ, και καλύπτει τα
εργατικά και κάποια μικρο-υλικά που ενδέχεται να απαιτηθούν, όπως βύσματα RJ11/BT.
Το καλώδιο Cat5 θα παρέχεται από τη Cyta.
Για την εργασία σε κάθε υποστατικό απαιτείται απασχόληση δύο ατόμων, για 40 – 60
λεπτά.
Ο κάθε συνεργάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απασχόλησης δύο τουλάχιστο
ατόμων στο έργο, για ολοκλήρωση μέχρι και τριάντα (30) περιπτώσεων ανά εβδομάδα.
Ο κάθε συνεργάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απασχόλησης στο έργο για δώδεκα
(12) μήνες, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και επιπλέον έξι (6) μήνες (μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του έργου, τις
προϋποθέσεις συνεργασίας, τη διαδικασία επιλογής συνεργατών, καθώς και τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής, αφού προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα της
δημοσίευσης, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα http://www.cytatenders.cytanet.com.cy, είτε σε έντυπη μορφή, στα πιο κάτω Cytashops:
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
Λεωφόρος Ελευθερίας 124, Δερύνεια

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 18 Μαΐου
2018.

