
 

 Αρ. Διαγωνισμού: AT.8/2019 

Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ CYTA ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ (1) 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ    

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Cyta δέχεται Προσφορές από ενδιαφερομένους για παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και προβολής για 
περίοδο δύο χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο και για ακόμη ένα χρόνο.  
 

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

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. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την πιο 
πάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Οι διαφημιστικές υπηρεσίες θα διαχωριστούν σε δύο Τομείς Διαφήμισης ως εξής:   
 
 Τομέας 1 – Εργασίες που αφορούν την καταναλωτική αγορά. 
 Τομέας 2 – Εργασίες που αφορούν την επιχειρηματική αγορά, καθώς και ενέργειες εταιρικής 

επικοινωνίας. 
 
Οι Προσφοροδότες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά είτε και για τους δύο Τομείς του 
Διαγωνισμού είτε για έναν Τομέα, της επιλογής τους. 

 

Κατά τη διάρκεια του Συμβολαίου μπορεί να ανατεθούν εργασίες επικοινωνίας και προβολής που δεν 
αναφέρονται στις Προδιαγραφές, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Cyta ή/και να αφαιρεθούν 
κάποιες από αυτές, ανάλογα με σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού για τα προϊόντα του. 
 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ο Προσφοροδότης, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις.  
Εάν ο Προσφοροδότης δεν πληροί τα πιο κάτω, θα αποκλειστεί:  
 
i.   Ο Προσφοροδότης πρέπει να υφίσταται ως διαφημιστικό γραφείο (εταιρεία, φυσικό πρόσωπο, 

πολυεθνική, κοινοπραξία, συνεταιρισμός) για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία 
προκήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού, εκτός στις περιπτώσεις κοινοπραξίας ή συνεταιρισμού, που 
είναι αποδεκτό το κάθε Μέρος να υφίσταται για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία 
προκήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού και όχι ως κοινοπραξία ή συνεταιρισμός.  
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ii. Να διαθέτει οργανωμένο γραφείο στην Κύπρο, στελεχωμένο με τουλάχιστον το ακόλουθο Μόνιμο 
Προσωπικό: έναν Strategy Director, έναν Account Director, έναν Account Executive, έναν Creative 
Director και ένα Σχεδιαστή, έναν Media Director, έναν PR Specialist και έναν Digital Specialist. 

 
iii. Ο Προσφοροδότης πρέπει να μπορεί είτε μέσω του γραφείου του, είτε μέσω 

κοινοπραξίας/συνεταιρισμού, να προσφέρει υπηρεσίες ολοκληρωμένης επικοινωνίας (360Ο).  
 

iv. Να μην έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, με την έννοια του Όρου 23.2 του Μέρους Ι των 
Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που ο Προσφοροδότης παρέχει υπηρεσίες σε νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα που έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, θα πρέπει να τερματίσει, πριν από την υπογραφή 
του Συμβολαίου με τη Cyta, κάθε σχετική συνεργασία ή παροχή υπηρεσιών, σε περίπτωση που η 
προσφορά του γίνει αποδεκτή από τη Cyta. 

 
5. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

 

Η Cyta θα έχει την επιλογή να εισέλθει σε δύο Συμβόλαια, ένα για κάθε Τομέα, τα οποία να καλύπτουν 
τις Εργασίες που περιγράφονται στις Προδιαγραφές. Σημειώνεται ότι οι ποσότητες των εργασιών που 
αναφέρονται στις Προδιαγραφές είναι ενδεικτικές για ένα χρόνο και δυνατόν να διαφοροποιηθούν 
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της Cyta, την οποία και δεν δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο.   
 
Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τη Συμφωνία με έναν μόνο εκ των επιτυχόντων 
Προσφοροδοτών. 
 
Ο κάθε επιτυχών Προσφοροδότης θα λαμβάνει σταθερή μηνιαία αμοιβή. Οι Προσφοροδότες, για να 
υποβάλουν την Προσφορά τους, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον ενδεικτικό τζίρο και τις ενδεικτικές 
ποσότητες εργασιών για κάθε Τομέα. Επίσης, θα δηλώσουν τα ποσοστά που θα επιστρέφουν στη Cyta 
από καταχωρήσεις της στα ΜΜΕ για κάθε Τομέα. Ζητείται από τους Προσφοροδότες να επιστρέφεται 
στη Cyta το σύνολο των προμηθειών και οποιωνδήποτε άλλων εκπτώσεων (εξαιρουμένου του year-
end bonus) που εξασφαλίζουν από τα ΜΜΕ. 
 
Για τις εργασίες που θα ανατίθενται κατά την περίοδο ενός μήνα, θα ισχύει η μηνιαία αμοιβή, η οποία 
θα παραμείνει σταθερή και αναλλοίωτη καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του κάθε Συμβολαίου. 
 
Για σκοπούς εφαρμογής του κάθε Συμβολαίου, παρόλο που οι Προσφοροδότες θα υποθέσουν την 
ανάληψη Εργασιών και ποσοτήτων όπως αυτές υποδεικνύονται στις Προδιαγραφές, η Cyta δεν 
δεσμεύεται ότι θα αναθέσει όλες τις πιο πάνω εργασίες ή/και ποσότητες.  Οι εργασίες θα ανατίθενται 
από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με τις ανάγκες της Cyta. 

 

6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
       

Οι Προσφορές θα παραμείνουν σε ισχύ, δηλαδή διαθέσιμες για αποδοχή, για 180 μέρες από την 
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καθορισμένη Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής.  Προσφορά που ισχύει για μικρότερη περίοδο δεν θα 
λαμβάνεται υπ’ όψιν. 
 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Cyta μπορεί να ζητήσει από τον Προσφοροδότη να παρατείνει την 
περίοδο ισχύος.  Το αίτημα και η απάντηση σε αυτό πρέπει να γίνονται με επιστολή, η οποία μπορεί να 
αποσταλεί με το χέρι ή μέσω φαξ.  Ο Προσφοροδότης μπορεί να απορρίψει το αίτημα.  Αν ο 
Προσφοροδότης αποδεχθεί το αίτημα δεν θα του ζητηθεί ούτε θα του επιτραπεί να τροποποιήσει την 
Προσφορά. 
 

7. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι Προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το έντυπο “ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Το έντυπο βρίσκεται συνημμένο στις 
Προδιαγραφές. 
 

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τις Εργασίες του κάθε Τομέα σε δύο Προσφοροδότες, 
έναν για τον κάθε Τομέα. 
 
Για κάθε Τομέα της Προσφοράς θα συνταχθεί από τη Cyta κατάλογος των Προσφοροδοτών με σειρά 
επιτυχίας, ο οποίος θα διέπει τη σειρά προτίμησης των Προσφοροδοτών. 
 
Η απόφαση για την κατακύρωση του Συμβολαίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Cyta, στον 
σύνδεσμο www.cyta-tenders.cytanet.com.cy. 
 

 

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Οποιοσδήποτε επιτυχών Προσφοροδότης θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ανέκκλητη και χωρίς 
όρους Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης, στη μορφή που υποδεικνύεται στις Προδιαγραφές, 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, η οποία μπορεί να 
προκύψει κάτω από την Προσφορά. 
 
Οι Εγγυήσεις Πιστής Εκτέλεσης θα εκδοθούν για τα ακόλουθα ποσά: 
 
Τομέας 1 - Καταναλωτική Αγορά: €133.000  
Τομέας 2 - Επιχειρηματική Αγορά & Εταιρική Επικοινωνία: €57.000  
 

10. ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  

Η Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των δύο φακέλων, δηλαδή σε δύο 
ξεχωριστούς, σφραγισμένους φακέλους: έναν για την «Τεχνική Πρόταση» και έναν για την 

http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/
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«Οικονομική Πρόταση». 
 

Θα αξιολογηθεί πρώτα η Τεχνική Πρόταση της κάθε Προσφοράς και στη συνέχεια θα ανοιχτούν για 
περαιτέρω αξιολόγηση μόνο οι φάκελοι που περιέχουν την Οικονομική Πρόταση των κατ’ αρχάς 
αποδεκτών Τεχνικών Προτάσεων.  
 

11. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Τα Έγγραφα Προσφοράς είναι διαθέσιμα, από την 24η Απριλίου2019, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από 
το διαδίκτυο, μέσω αυτής της ιστοσελίδας, με καταβολή του ποσού με πιστωτική κάρτα.  Τα Έγγραφα 
Προσφοράς έχουν τιμή €50 πλέον ΦΠΑ. 

CYTA © 2019. All Rights Reserved 

 


