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Θέμα: ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την 
«Εξασφάλιση Υπηρεσιών Ανακύκλωσης Πεπαλαιωμένων Υλικών».  
 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Ο επιτυχών Προσφοροδότης είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει από τις Κεντρικές Αποθήκες στο Δάλι τα 
είδη/υλικά που του έχουν κατακυρωθεί, με βάση τις προδιαγραφές της Cyta, κατόπιν ζυγίσματος που θα γίνεται 
στην παρουσία λειτουργού της Cyta και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας.   
 
Στις ροές αποβλήτων περιλαμβάνονται: 
1. Πεπαλαιωμένοι Αλουμινένιοι Τηλεφωνικοί Θάλαμοι και Άλλα Αλουμίνια, 
2. Πεπαλαιωμένα Σίδερα, 
3. Πεπαλαιωμένα Πλαίσια και Καλύμματα από Χυτοσίδηρο, 
4. Πεπαλαιωμένο Ηλεκτρικό, Ηλεκτρονικό και Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό, 
5. Πεπαλαιωμένα Κλιματιστικά Βιομηχανικού και Οικιακού Τύπου,  
6. Πεπαλαιωμένες Αντένες Διαφόρων Τύπων, 
7. Πεπαλαιωμένους Αποκωδικοποιητές, 
8. Πεπαλαιωμένες Μπαταρίες Βιομηχανικού Τύπου, 
9. Πεπαλαιωμένα Πλαστικά Διαφόρων Τύπων ,  
10. Πεπαλαιωμένα Ξύλα Διαφόρων Τύπων (παλέτες & cable drums) , 
11. Πεπαλαιωμένα Καλώδια Οπτικών Ινών, 
12. Άδεια Μελανοδοχεία Εκτυπωτών και Φωτοτυπικών Μηχανών. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τις απαραίτητες άδειες που προβλέπονται  από τη Σχετική Νομοθεσία για 
συλλογή ή/και επεξεργασία των πιο κάτω ροών αποβλήτων και στις οποίες θα έχουν υποβάλει προσφορά. 
 

3. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις σχετικές προδιαγραφές δωρεάν μέσω της Ιστοσελίδας 
Προσφορών της Cyta (http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/). 

 
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 13 Νοεμβρίου 2020, 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. 
 

 

http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/


 

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 Οι προσφορές θα παραμείνουν ανοιχτές προς αποδοχή για 90 μέρες από την τελευταία ημερομηνία 
 υποβολής προσφορών. Οποιαδήποτε προσφορά ισχύει για μικρότερη περίοδο δεν θα ληφθεί υπόψη.   
 
5. ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Πρέπει να υποβάλλονται μόνο Προσφορές που καλύπτουν όλες τις Εργασίες που περιγράφονται λεπτομερώς σε 
μία ή περισσότερες ροές αποβλήτων.  Προσφορές οι οποίες καλύπτουν μερικές από τις Εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες ροές αποβλήτων δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.  Ωστόσο, Προσφορές που 
καλύπτουν την προμήθεια όλων των Εργασιών σε μία ή περισσότερες από τις ροές αποβλήτων θα λαμβάνονται 
υπόψιν.  

 
6. 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.  
 

7.    ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Σε κάθε παραλαβή τα Απόβλητα Υλικά που θα παραλαμβάνονται με βάση τους όρους της Συμφωνίας Διαρκείας, 
θα ζυγίζονται ενώπιον εκπροσώπου της Cyta και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Εργολάβου, και θα 
υπογράφεται το σχετικό ζυγιστικό δελτίο.  Με βάση το αυτό, η Cyta θα εκδίδει τιμολόγιο προς τη Εταιρία στη 
βάση της παρούσας συμφωνίας.  
 
Κάθε τιμολόγιο που νόμιμα εκδίδεται και αποστέλλεται από την Cyta στη Εταιρία θα εξοφλείται από τη Εταιρία 
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.  
 
Η πληρωμή θα γίνεται είτε με την έκδοση επιταγής στο όνομα της Cyta είτε με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό 
της Cyta τον οποίο θα υποδείξει η Cyta στη Εταιρία γραπτώς. 
 

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

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει είτε ολόκληρα Τμήματα της Προσφοράς σε διαφορετικούς 
Προσφοροδότες ή όλα τα Τμήματα της Προσφοράς στον ίδιο Προσφοροδότη.   
 
Η Cyta θα έχει την επιλογή να εισέλθει σε Συμφωνία Διαρκείας , η οποία να καλύπτει την αρχική και επιπρόσθετες 
παραγγελίες Υπηρεσιών που περιγράφονται στις παρούσες Προδιαγραφές, που θα τοποθετηθούν μέσα σε 
περίοδο μέχρι 2 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συμβολαίου.   
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