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Θέμα: ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ / ΦΑΚΕΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου  (εφ’  εξής “Cyta”)  καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την 
παροχή  υπηρεσιών  για  μαζικές  εκτυπώσεις  και  φακελώσεις  των  λογαριασμών  Πελατών  της  ή  και  άλλων 
εγγράφων, καθώς  και αποστολής τους στο ταχυδρομείο. 
 
Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι η Cyta επιδιώκει να εξασφαλίσει δύο πηγές παροχής των 
πιο πάνω υπηρεσιών για μαζικές εκτυπώσεις και φακελώσεις των λογαριασμών. 
 

2.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Ο  επιτυχών  Προσφοροδότης  είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέτει  τις  κατάλληλες  εγκαταστάσεις,  εξοπλισμό  και 
προσωπικό για να προβαίνει σε μαζικές εκτυπώσεις,  φακελώσεις και αποστολή των λογαριασμών των πελατών 
της, με βάση τις προδιαγραφές της Cyta.   
 
Τα αρχεία από τα οποία θα γίνονται οι εκτυπώσεις των λογαριασμών του μήνα, ετοιμάζονται από τη Cyta, την 
όγδοη  περίπου  εργάσιμη  ημέρα,  σε  ηλεκτρονική  μορφή  (PDF)  και  λειτουργός  της  τα  μεταφέρει  στις 
εγκαταστάσεις  του  επιτυχόντα  Προσφοροδότη  όπου  στην  παρουσία  του  ξεκινά  η  διαδικασία  εκτύπωσης.  Η 
εκτύπωση, φακέλωση και παράδοση των φακέλων στο Ταχυδρομείο πρέπει να γίνεται σταδιακά με βάση την 
ημερήσια  παραγωγή  η  οποία  πρέπει  να  ολοκληρώνεται  όχι  αργότερα  από  την  18  ημέρα  του  μηνός  ή  την 
επομένη εργάσιμη ημέρα  
 
Όλες οι απαιτήσεις  της Cyta  για  τον  τεχνικό  εξοπλισμό,  το προσωπικό,  τα  επίπεδα ποιότητας,  ασφάλειας  και 
μέτρα για αποφυγή καταδολίευσης, τις υποχρεώσεις του επιτυχόντα προσφοροδότη καθώς επίσης και τα είδη 
εργασιών και οι ενδεικτικές ποσότητες, περιγράφονται στα έγγραφα των προδιαγραφών. 
 

3.  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για  συμμετοχή  στην  παρούσα  Προσφορά,  οι  Προσφοροδότες  πρέπει  να  πληρούν  τις  πιο  κάτω  απαιτήσεις 
προκειμένου να αξιολογηθούν: 
 
1.  Να  διαθέτουν  στις  ελεύθερες  περιοχής  της  Δημοκρατίας  κατάλληλη  υποδομή  για  μαζική  εκτύπωση  και 
φακέλωση αρχείων με μεταβλητά δεδομένα (variable data records). 
2.  Να διαθέτουν εξοπλισμό με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης από ηλεκτρονική μορφή PDF στην οποία 
θα δίνονται τα ηλεκτρονικά αρχεία για τις εκτυπώσεις λογαριασμών. 
3.  Να έχουν δυνατότητα εκτύπωσης και φακέλωσης τουλάχιστον 400 χιλιάδων φακέλων ανά μήνα. 
4.  Να πληρούν  τους όρους ασφάλειας και  να λαμβάνουν  τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή καταδολίευσης 
όπως μέτρα για ασφάλεια προσωπικού, φυσική ασφάλεια, διαχείρισης λειτουργιών και επικοινωνιών, ελέγχου 
πρόσβασης, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων πληροφορικής και επιχειρησιακής συνέχειας. 

 
 
 
 



3.  ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις σχετικές προδιαγραφές ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας 
Προσφορών της Cyta (http://www.cyta‐tenders.cytanet.com.cy/) έναντι του ποσού των €50,00 πλέον Φ.Π.Α. 

 
4.  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  8ης  Φεβρουαρίου  2019,  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. 

 
5.  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.   
 
6.  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.  

 
7.  ΠΟΣΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 

Ο  επιτυχών  Προσφοροδότης  θα  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  ανέκκλητη  και  χωρίς  όρους  Εγγύηση 
Πιστής Εκτέλεσης, από Τράπεζα που λειτουργεί στην Κύπρο, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου να εκδίδει τέτοιες εγγυήσεις, για την οφειλόμενη εκτέλεση οποιουδήποτε Συμβολαίου ή 
Παραγγελίας,  η  οποία  μπορεί  να  προκύψει  κάτω  από  αυτή  την  Προσφορά  και  παρόμοια  Εγγύηση  για 
οποιεσδήποτε  επιπλέον  παραγγελίες  που  θα  τοποθετηθούν  στο  πλαίσιο  του  Συμβολαίου.  Η  Εγγύηση  Πιστής 
Εκτέλεσης θα εκδοθεί για το 2% της αξίας του Συμβολαίου ή Παραγγελίας και θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Συμβολαίου και οποιασδήποτε παράτασης της περιόδου ισχύος αυτού.  

 
8.     ΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι  Προσφορές  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  με  το  έντυπο  “ΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΜΗ  ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”, 
πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο. Το έντυπο βρίσκεται συνημμένο στο Παράρτημα Ι του Μέρους Ι των 
προδιαγραφών. Η υπογραφή του εντύπου δεσμεύει τον προσφοροδότη με όσα αναφέρονται σε αυτό.  
 

9.   ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η  τιμολόγηση  των  υπηρεσιών  θα  γίνεται  με  την  ολοκλήρωση  του  μηνιαίου  κύκλου  εκτυπώσεων  που  θα 
ανατίθενται  αφού  επιβεβαιωθεί  η  επιτυχής  εκτέλεση  των  εργασιών  και  ο  ακριβής  όγκος  φακέλων  που 
παραδόθηκαν στο Ταχυδρομείο.  Η πληρωμή για το 100% των Υπηρεσιών θα γίνεται εντός 45 ημερών από την 
ημερομηνία  του  σχετικού  τιμολογίου  το  οποίο  θα  πρέπει  να  εκδίδεται  μετά  που  οι  Υπηρεσίες  θα  έχουν 
ουσιαστικά παραχθεί και ολοκληρωθεί. 
 
 



10.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  Η Cyta δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη Προσφορά. 
 
11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Η Cyta θα κατακυρώσει Συμβόλαιο για το 60% των συνολικών εργασιών της Cyta για περίοδο 3 συν 2 χρόνων 
στον επιτυχόντα Προσφοροδότη. 
 
Το Συμβόλαιο για την προμήθεια των υπολοίπων εργασιών της Cyta θα κατακυρωθεί ως ακολούθως: 
 
i.  Θα συνταχθεί από την Cyta κατάλογος των Προσφοροδοτών με σειρά επιτυχίας, ο οποίος θα διέπει τη σειρά 
προτίμησης των Προσφοροδοτών. 
 
ii.  Συμβόλαιο  του  40%  των  εργασιών  της  Cyta  για  την  περίοδο  3  συν  2  χρόνων  θα  κατακυρωθεί  στον 
Προσφοροδότη ο οποίος είναι πρώτος σε προτεραιότητα μετά τον επιτυχόντα Προσφοροδότη και έχει δηλώσει 
στην  Προσφορά  του  την  προθυμία  του  να  αναλάβει  την  προμήθεια  του  40%  των  εργασιών  στις  τιμές  του 
επιτυχόντα Προσφοροδότη. 
 
Για το σκοπό αυτό, οι Προσφοροδότες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην Προσφορά τους δήλωση, στην οποία 
να δείχνουν την προθυμία τους να αποδεχτούν Συμβόλαιο για την προμήθεια του 40% στις τιμές του επιτυχόντα 
Προσφοροδότη.    Σε  Προσφοροδότες  που  δεν  θα  συμπεριλάβουν  τέτοια  δήλωση  δεν  θα  γίνεται  προσφορά 
Συμβολαίου,  εφόσον  υπάρχουν  διαθέσιμοι  οποιοιδήποτε  άλλοι  Προσφοροδότες  που  δήλωσαν  τέτοια 
προθυμία.  Προσφοροδότες στους οποίους γίνεται προσφορά Συμβολαίου για την προμήθεια του 40% μπορούν 
να αρνηθούν  να αποδεχτούν  την  κατακύρωση αν θεωρήσουν  τις  τιμές  του  επιτυχόντα Προσφοροδότη ως μη 
αποδεχτές. 
 
Η  απόφαση  για  την  κατακύρωση  του  Συμβολαίου  θα  ανακοινωθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Cyta  στο 
ισόγειο  των Κεντρικών  της  Γραφείων, Οδός Τηλεπικοινωνιών,  Στρόβολος, Λευκωσία,  Κύπρος,  το συντομότερο 
δυνατό μετά την κατακύρωση. 
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