Διαγωνισμοί Προσφορών

Αρ. Διαγωνισμού ΑΤ.2/2020
Θέμα: Παροχή Πλατφόρμας / Εφαρμογής Φύλαξης Προσωπικών Αρχείων

1. Γενική Περιγραφή
H Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) καλεί ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν
προσφορά με σκοπό τη συνεργασία με τη Cyta, για την παροχή πλατφόρμας/εφαρμογής φύλαξης
προσωπικών αρχείων.
2. Διάθεση Εγγράφων Προσφοράς
Τα έγγραφα του Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα από τις 20 Φεβρουαρίου 2020, έναντι πληρωμής του
μη επιστρεφόμενου ποσού που αναφέρεται πιο κάτω:
•

€100 συν ΦΠΑ με πληρωμή σε μετρητά για ένα σετ έγγραφα από τα ακόλουθα Cytashops:
o Λευκωσία – Οδός 28ης Οκτωβρίου 1, Έγκωμη
o Λεμεσός – Οδός Αθηνών 89
o Πάφος – Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11
o Λάρνακα – Οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7
o Αμμόχωστος – Λεωφόρος Ελευθερίας 124, Δερύνεια

•

€50 συν ΦΠΑ με πληρωμή με πιστωτική κάρτα για έγγραφα προδιαγραφών σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy

3. Περιγραφή Έργου
Η Cyta παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα φύλαξης και συγχρονισμού από και προς το κινητό
προσωπικών αρχείων τύπου βίντεο, εικόνων, πολυμέσων, sms, άλλων γνωστών αρχείων όπως word,
excel, ppt, pdf και επαφών. Με στόχο τη συνέχιση της υπηρεσίας, η Cyta προτίθεται να προχωρήσει
σε συνεργασία με εταιρεία για:
(α) την υλοποίηση πλατφόρμας/εφαρμογής φύλαξης και συγχρονισμού αρχείων
(β) τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση της πλατφόρμας/εφαρμογής
(γ) την υποστήριξη της πλατφόρμας/εφαρμογής.
4. Δικαίωμα Συμμετοχής
Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις/όρους που παρατίθενται
πιο κάτω:
•
•
•
•

Η εταιρεία να διαθέτει πλατφόρμα που να υποστηρίζει δυνατότητες φύλαξης και συγχρονισμού από
και προς το κινητό προσωπικών αρχείων τύπου, βίντεο, εικόνων, πολυμέσων, sms, άλλων γνωστών
αρχείων όπως word, excel, ppt, pdf και επαφών.
Η εταιρεία να διαθέτει πλατφόρμα με δυνατότητα ένταξης/διασύνδεσης στην αρχιτεκτονική
συστημάτων πληροφορικής της Cyta μέσω τυποποιημένων API και EDRS.
Η εταιρεία να παρουσιάσει δείγμα πλατφόρμας και εφαρμογής που έχει εφαρμόσει και λειτουργεί
σε άλλο Οργανισμό.
Η εταιρεία να παρέχει συστάσεις από Οργανισμούς που έχουν εφαρμόσει και λειτουργούν την
πλατφόρμα και την εφαρμογή.

•
•
•
•
•

Η εταιρεία να διαθέτει πλατφόρμα που να φιλοξενείται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR).
Η εταιρεία να διαθέτει πλατφόρμα που να έχει ένα εξελικτικό Road Map και μια ευέλικτη διαδικασία
υλοποίησης αλλαγών.
Η εταιρεία να κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα και τη δυνατότητα παροχής της πλατφόρμας για
διάθεση με την εμπορική επωνυμία της σχετικής υπηρεσίας της Cyta (White Label).
Η εταιρεία να διαθέτει πλατφόρμα με δυνατότητα διασύνδεσης του λογισμικού της εφαρμογής με
τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
Η εταιρεία να παρέχει/επισυνάψει οικονομικές καταστάσεις με θετικά οικονομικά αποτελέσματα για
τα τελευταία 2 χρόνια.

5. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών
Οι προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν από τους προσφοριοδότες ή τους αντιπροσώπους τους στο
Αυτόματο Κιβώτιο Προσφορών της Cyta, στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων, Οδός
Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος μέχρι τις 10:00 την 27η Μαρτίου 2020, η οποία
είναι η τελική ώρα και ημερομηνία 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 προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται
αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπόψιν.

