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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) δέχεται προσφορές για ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς προδιαγραφές. 
 
ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από την 24η  Ιουνίου 2019 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 €50,00 
πλέον Φ.Π.Α., 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 €25,00 πλέον ΦΠΑ. 
 
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 2ης  Αυγούστου 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.     
 
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.   
 
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.  
 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι Προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το έντυπο “ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”, πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο.   
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Η Cyta καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων για τα: 
(α) 3 έτη 2019-2021 συν ένα έτος των πιο κάτω: 
Cyta (χωριστές και ενοποιημένες),  
Digimed Communications Ltd, θυγατρικής εταιρίας της Cyta, 
των θυγατρικών εταιριών της εταιρίας Digimed Communications Ltd: Iris Gateway Satellite Services 
Ltd, Cytacom Solutions Ltd και Emporion Plaza Ltd,  
των Ταμείων Προνοίας Μόνιμων Μηνιαίων Υπαλλήλων και Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου 
Προσωπικού της Cyta και  
(β) 3 έτη 2018-2020 συν ένα έτος του Ταμείου   Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 
 
Ο επιτυχών προσφοροδότης έχει την ευθύνη να εκφράσει γνώμη, επί των Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων και των Χωριστών Λογαριασμών της Cyta, της Digimed Communications 
Ltd και των θυγατρικών εταιριών της και των Ταμείων της Cyta όπως αναφέρονται πιο πάνω, κατά 
πόσο δίνουν αληθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής τους θέσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΔΠΧΑ-ΕΕ). 
Οι ελεγκτικές εκθέσεις για τους Χωριστούς και τους Ενοποιημένους Λογαριασμούς της Cyta θα 
πρέπει επιπρόσθετα να περιλαμβάνουν την γνώμη όσον αφορά τις απαιτήσεις του περί Υπηρεσίας 
Τηλεπικοινωνιών Νόμου Κεφ.302, όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρό. 
 
Στην προσφορά να συμπεριληφθεί και η παροχή φορολογικών υπηρεσιών, που αφορούν κυρίως 
τον έλεγχο και την υποβολή στο Τμήμα Φορολογίας των φορολογικών προσδιορισμών και 
δηλώσεων για τα έτη 2019 – 2021, συν ένα έτος ως η παράγραφος 10 (Μέρος Α), όπως αυτά 
προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της Cyta, των θυγατρικών της εταιρειών και των 
Ταμείων σύμφωνα με τον περί Φορολογίας Νόμο της Κύπρου. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
  Για την συμμετοχή  οι προσφοροδότες θα  πρέπει να πληρούν όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 
(α) να έχουν εξασφαλίσει άδεια και να έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο που τηρείται δυνάμει 
των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών 
Νόμων (Ν.42(Ι)/2009). 
(β)  ο αριθμός των μόνιμων εργοδοτουμένων για ελεγκτικές υπηρεσίες και εργασίες στην Κύπρο 
από τον προσφοροδότη, κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 
εκατό (100) εκ των οποίων το 30% θα πρέπει να είναι μέλη Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών που 
έχουν αναγνωριστεί από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών. 
(γ) να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα τρία 
οικονομικά έτη, 2016, 2017 και 2018 τουλάχιστον ίσον με €2.000.000 επί των οποίων τα ετήσια 
έσοδα από ελεγκτικά δικαιώματα για την ίδια περίοδο κατά μέσο όρο να ξεπερνά το 50%.  
 
(δ)  να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
(ε)  για τα τελευταία τρία (3) χρόνια (2016-2018), να είναι δρώσα και οικονομικά εύρωστη 
επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις 



 

των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.  
 
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η Cyta δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη Προσφορά. 
 
 
 
 

 

CYTA © 2019. All Rights Reserved 

 


