
 

Αρ. Διαγωνισμού: AT. 13/2020 

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (EPG) 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την 
Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων (EPG) της Υπηρεσίας CYTAVISION (εφεξής οι 
«Υπηρεσίες») με βάση Συμφωνία Προμήθειας, σύμφωνα με τις παρούσες Προδιαγραφές. 
 
H Cyta επιδιώκει να εξασφαλίσει τις Υπηρεσίες για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία που θα 
υπογραφτεί το Συμβόλαιο και με δυνατότητα ανανέωσης για μέχρι δύο (2) έτη. 
 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Η Cyta προσφέρει υπηρεσίες IPTV και OTT με την επωνυμία Cytavision (https://www.cyta.com.cy/tv/en). Με 
κάλυψη άνω του 90% στα νοικοκυριά της Κύπρου, η Cytavision προσφέρει στους πελάτες της μια μεγάλη 
ποικιλία από 80+ τοπικά και διεθνή κανάλια, θεματικά, αθλητικά και γενικού ενδιαφέροντος. 
 
Κάθε κανάλι συνοδεύεται από ένα σύνολο ηλεκτρονικά διαθέσιμων πληροφοριών που ονομάζονται Electronic 
Program Guide (EPG). Οι πληροφορίες σχετίζονται με καθένα από τα προγράμματα των καναλιών και περιέχουν 
τον τίτλο, την ώρα έναρξης και λήξης, την περιγραφή, το είδος, τους ηθοποιούς, τους περιορισμούς ηλικίας κ.λπ. 
 
Μέσω του διαγωνισμού, η Cyta ζητεί την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG) για: 
1. Την πλατφόρμα Cytavision IPTV / OTT 
2. ΤονΟ ιστότοπος της Cytavision (https://www.cyta.com.cy/tv-guide/en) 
 
Ο Επιτυχόν Προσφοροδότης είναι υποχρεωμένος να: 
1. Χρησιμοποιεί το πρόγραμμα που διανέμεται από τα κανάλια, να το επεξεργάζεται και να το παραδίδει 
ηλεκτρονικά στη Cyta σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του Διαγωνισμού. 
2. Χρησιμοποιεί το μηχανισμό παράδοσης που περιγράφεται στις Προδιαγραφές του Διαγωνισμού για να 
παραδίδει τα αρχεία XMLTV και τις αντίστοιχες εικόνες στη Cyta. 
3. Παραδίδει ένα αντίγραφο των αρχείων XMLTV για τον ιστότοπο της Cytavision. 
4. Ελέγχει την απάντηση από την πλατφόρμα Cyta IPTV / OTT (logs) για να εντοπίζει προβλήματα και να στέλνει 
ξανά το πρόγραμμα όταν χρειάζεται.  
5. Στέλνει ενημερώσεις του προγράμματος, εάν διατίθενται από τα συμβαλλόμενα κανάλια 

 
3. 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, ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyta.tenders@cyta.com.cy μέχρι τις 10:00 της Παρασκευής 26ης Ιουνίου 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. 

 
4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Οι προσφορές θα παραμείνουν ανοιχτές προς αποδοχή για 120 μέρες από την τελευταία ημερομηνία 
 υποβολής προσφορών. Οποιαδήποτε προσφορά ισχύει για μικρότερη περίοδο δεν θα ληφθεί υπόψη.   
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5. 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.  

 
6. 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.  

 
7.     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 
παρουσών προδιαγραφών. Η υπογραφή του εντύπου δεσμεύει τον προσφοροδότη με όσα αναφέρονται σε 
αυτό.  
 

8.   ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή θα γίνεται σε μετρητά εντός 45 ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τον 
Προσφοροδότη.  Το σχετικό τιμολόγιο θα εκδίδεται από τον Προσφοροδότη στο τέλος κάθε τριμηνίας και θα 
περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν από τη Cyta και παραδόθηκαν από τον Προσφοροδότη κατά τη 
συγκεκριμένη τριμηνία.   
 

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

Η Cyta θα κατακυρώσει ολόκληρη την Προσφορά σε ένα Προσφοροδότη.  Μερική κατακύρωση δεν θα 
επιτραπεί.  
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. 
 

11. ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις σχετικές προδιαγραφές, δωρεάν, από την 21η  Μαΐου 2020, 
ηλεκτρονικά, μέσω της Ιστοσελίδας Προσφορών της Cyta (http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/) και εφόσον 
συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και την αποστείλουν στη διεύθυνση email: 
simoni.efthymiadou@cyta.com.cy, ώστε να σας δοθούν οι απαιτούμενοι κωδικοί πρόσβασης. 
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