
 

 
 

 

Διαγωνισμός: AT.18/2019 

  Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ  ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΤΗΣ CYTA 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
         
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) καλεί ενδιαφερόμενους για:  
 
Παροχή Υπηρεσιών για Έλεγχο των Ξύλινων Τηλεφωνικών Πασσάλων της Cyta στις Περιφέρειες Λευκωσίας (Τμήμα Α), 
Λεμεσού (Τμήμα Β), Λάρνακας (Τμήμα Γ), Πάφου (Τμήμα Δ) και Αμμοχώστου (Τμήμα Ε), με βάση Συμφωνία Προμήθειας, 
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Διαγωνισμού. 
 
2.  ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

           
Τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα από τις 10 Απριλίου 2019, στη μη επιστρεφόμενη τιμή των €20 
(είκοσι ευρώ) πλέον ΦΠΑ για κάθε Ψηφιακό Δίσκο - CD ο οποίος περιλαμβάνει τα έγγραφα της Προσφοράς. Τα έγγραφα 
του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας Προσφορών της Cyta, στη μειωμένη κατά 50% 
τιμή, €10 (δέκα ευρώ) πλέον ΦΠΑ. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών στη Λευκωσία (Οδός 
Νάξου 5, Λυκαβητός και οδός  1ης Οκτωβρίου, Έγκωμη), Λεμεσό (οδός Αθηνών 89), Λάρνακα (οδός Ζήνων Πιερίδης 7), 
Πάφος (Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11), Αμμόχωστος (Λεωφόρος Ελευθερίας 124, Δερύνεια) και μέσω διαδικτύου στην 
ιστοσελίδα: http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/  
 
3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 
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, 31 Μαΐου 2019, 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 υπόψη. 
 
4. ΙΣΧΥΣ 

 
Οι Προσφορές θα παραμείνουν σε ισχύ, δηλαδή διαθέσιμες για αποδοχή, για 90 μέρες από την καθορισμένη Τελευταία 
Ημερομηνία Υποβολής.  Προσφορά που ισχύει για μικρότερη περίοδο δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Cyta μπορεί να ζητήσει από τον Προσφοροδότη να παρατείνει την περίοδο ισχύος. Ο 
ενδιαφερόμενος  μπορεί να απορρίψει το αίτημα.   
 
5. ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Πρέπει να υποβάλλονται μόνο Προσφορές που καλύπτουν την προμήθεια όλων των Εργασιών που περιγράφονται 
λεπτομερώς σε ένα ή περισσότερα Τμήματα των Προδιαγραφών (Τμήμα Α για την Περιφέρεια Λευκωσίας και/ή Τμήμα Β 
για την Περιφέρεια Λεμεσού και/ή Τμήμα Γ για την Περιφέρεια Λάρνακας και/ή Τμήμα Δ για την Περιφέρεια  Πάφου και/ή 
Τμήμα Ε για την Περιφέρεια Αμμοχώστου). Προσφορές οι οποίες καλύπτουν μερικές από τις Εργασίες που 
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περιλαμβάνονται σε ένα ή περισσότερα Τμήματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Ωστόσο, Προσφορές που καλύπτουν την 
προμήθεια όλων των Εργασιών σε κάποια Τμήματα θα λαμβάνονται υπόψη. 
 
6. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

 
Οι προσφερόμενες τιμές για αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλονται σε Ευρώ. Προσφορές που υποβάλλονται σε 
οποιοδήποτε άλλο νόμισμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
 
8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
100% των Υπηρεσιών εντός 45 ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης του σχετικού τιμολογίου το οποίο θα πρέπει να 
εκδοθεί μετά που οι Υπηρεσίες θα έχουν ουσιαστικά παραχθεί και ολοκληρωθεί. 
 
9. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Η Cyta θα έχει την επιλογή να εισέλθει σε Συμφωνία Προμήθειας, η οποία να καλύπτει την αρχική και επιπρόσθετες 
παραγγελίες Εξοπλισμού/ Υλικών/ Υπηρεσιών τα οποία περιγράφονται στις παρούσες Προδιαγραφές, που θα 
τοποθετηθούν μέσα σε περίοδο μέχρι 3 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης του Συμβολαίου.  
 
10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Η Cyta θα αξιολογήσει την προσφορά κατά τμήματα και πρόθεσή της είναι να κατακυρώσει είτε ολόκληρα Τμήματα της 
προσφοράς σε διαφορετικούς προσφοροδότες, ή όλα τα τμήματα της προσφοράς στον ίδιο προσφοροδότη. 
  
11. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 
Θα αναφέρονται δεσμευτικές ημερομηνίες παράδοσης και Πρόγραμμα Εφαρμογής για την ολοκλήρωση όλων των 
Εργασιών.  Οποιασδήποτε τέτοιες ημερομηνίες παράδοσης ή υλοποίησης θα θεωρούνται ως ουσιώδεις για το Συμβόλαιο. 
 
12.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Cyta στα πλαίσια αναβάθμισης και προληπτικής συντήρησης του δικτύου της έχει ξεκινήσει έργο ελέγχου όλων των 
ξύλινων τηλεφωνικών πασσάλων που βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένοι στο δίκτυο της.  Στα πλαίσια του έργου αυτού η 
Cyta προτίθεται να συνεργαστεί με εργολάβους, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διενέργεια επισκέψεων στα σημεία 
εγκατάστασης των πασσάλων και τη διεξαγωγή ελέγχου σε αυτούς με τη χρήση εξειδικευμένου οργάνου το οποίο θα 
προμηθεύσει η Cyta.  Για το σκοπό αυτό προσκαλούνται για υποβολή Προσφορών Εργολάβοι με τους οποίους η Cyta θα 
προχωρήσει σε συνεργασία για ανάθεση των εργασιών  ελέγχου των πασσάλων. 

Στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης η Cyta προτίθεται να αναθέσει σε εργολάβους τον έλεγχο περίπου 63.000 ξύλινων 
τηλεφωνικών πασσάλων που βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένοι στο δίκτυο της στις Περιφέρειες Λευκωσίας, Λεμεσού, 
Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Ο έλεγχος των πασσάλων θα ανατίθεται στους εργολάβους σε μορφή πολλών 
διαφορετικών οδηγιών εργασίας. 

Συνοπτικά, ο πλήρης κύκλος ολοκλήρωσης μιας οδηγίας εργασίας θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 



 

 
 

 

 Παραλαβή κάθε εβδομάδα οδηγίας εργασίας  από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της Cyta. Με την οδηγία 
εργασίας ο Εργολάβος θα παραλαμβάνει και τα αντίστοιχα τοπογραφικά σχέδια στα οποία θα φαίνεται η θέση 
των υπό έλεγχο πασσάλων καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό πινακίδων για σήμανση τους 

 Μετάβαση του Εργολάβου στο σημείο/περιοχή διενέργειας του ελέγχου/ελέγχων με δικό του όχημα 

 Διενέργεια του ελέγχου/ελέγχων με χρήση εξειδικευμένου οργάνου και αποθήκευση των αποτελεσμάτων στην 
εσωτερική μνήμη του οργάνου ελέγχου (το όργανο ελέγχου θα προμηθεύεται από τη Cyta) 

 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στον/στους πάσσαλο/πασσάλους (οι πινακίδες  σήμανσης θα προμηθεύονται 
από τη Cyta)  

 Προσκόμιση των αποτελεσμάτων ελέγχου των πασσάλων στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της Cyta   

 Παραλαβή νέας  οδηγίας εργασίας. 

 

Ενδεικτικές ποσότητες και κατανομή ανά Περιφέρεια παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα: 

 

Κατανομή πασσάλων και μέγιστο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης ελέγχων ανά Περιφέρεια 
 
 

Επαρχία Αριθμός Πασσάλων Μέγιστο Χρονικό Διάστημα 
Ολοκλήρωσης  των Ελέγχων 

σε μήνες 

Λευκωσία 25.000 30 

Λεμεσός 18.000 22 

Λάρνακα 9.000 22 

Πάφος 8.000 19 

Αμμόχωστος 2.500 6 

Σύνολο 62.500  
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