
 

Αρ. Διαγωνισμού: AT. 25(A-Ε)/2020 

Θέμα: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ‘Η/ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ή/ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ή/ΚΑΙ 
ΠΑΦΟΥ” 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) δέχεται προσφορές για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ‘Η/ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ή/ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΠΑΦΟΥ. 
σύμφωνα με τις λεπτομερείς προδιαγραφές. 
 

2. ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, μόνο σε ηλεκτρονική 

μορφή και χωρίς χρέωση, στην ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/index_gr.html 
 

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, μέχρι τις 10:00 της Παρασκευής 4ης Δεκεμβρίου 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 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 οι οποίες καλύπτουν όλες τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται 
στις προδιαγραφές. Προσφορές οι οποίες καλύπτουν  μέρος των εργασιών δεν θα λαμβάνονται  υπόψη.  
 

6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η Cyta θα έχει την επιλογή να εισέλθει σε Συμφωνία Προμήθειας, η οποία να καλύπτει την αρχική και 
επιπρόσθετες παραγγελίες Υπηρεσιών τα οποία περιγράφονται στις παρούσες Προδιαγραφές, που θα 
τοποθετηθούν μέσα σε περίοδο μέχρι 2 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συμβολαίου. Οι 
τιμές που θα ισχύουν για κάθε επιπρόσθετη παραγγελία θα βασίζονται στις προσφερόμενες Μοναδιαίες Τιμές.  
 

7. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι Προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το έντυπο “ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”, 
πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο.   
 

8. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Η Cyta προτίθεται να συνεργαστεί με εργολάβους οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες εγκατάστασης οπτικών 
καλωδίων σε πολυκατοικίες και μεγάλα κτίρια, σε όλες τις Περιφέρειες της Κύπρου.  
Στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης η Cyta προτίθεται να αναθέσει σε εργολάβους  την εγκατάσταση 
καλωδίωσης οπτικών ινών σε πολυκατοικίες/κτίρια που βρίσκονται στις Περιφέρειες Λευκωσίας, Λεμεσού, 
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Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου. Το πλαίσιο συνεργασίας της Cyta με τους εργολάβους θα περιλαμβάνει 
σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα: 
 

➢ Ανάθεση της εγκατάστασης καλωδίωσης οπτικών ινών σε περίπου 3080 το 2021 και 2680 το 2022 
πολυκατοικίες/κτίρια, όπως αυτές/α κατανέμονται ανά Περιφέρεια πιο κάτω: 
 

Επαρχία Αριθμός 
Πολυκατοικιών  

2021 

Αριθμός 
Πολυκατοικιών  

2022 

Λευκωσία 1300 1200 

Λεμεσός 1000 700 

Λάρνακα 400 400 

Πάφος 200 200 

Αμμόχωστος 180 180 

Σύνολο 3080 2680 

 
➢ Κατανομή των 5760 πολυκατοικιών/κτιρίων σε πολλές διαφορετικές οδηγίες εργασίας που η κάθε 

μία θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση οπτικής καλωδίωσης σε συγκεκριμένο αριθμό 
πολυκατοικιών/κτιρίων.  

➢ Εγκατάσταση καλωδίωσης οπτικών ινών σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Τα καλώδια που 
απαιτούνται για την καλωδίωση των πολυκατοικιών/κτιρίων θα παραχωρούνται από τη Cyta.  

➢ Άνοιγμα «παραθύρου» στο οπτικό καλώδιο καθώς και διενέργεια εργασιών για 
εξαγωγή/προστασία/φύλαξη και ελέγχου των ινών όπου αυτό απαιτείται. Η Cyta θα παραχωρεί όλα 
τα απαιτούμενα εργαλεία/υλικά που χρειάζονται για το σκοπό αυτό. 

➢ Προστασία/φύλαξη/έλεγχο των ινών όπου αυτό απαιτείται Η Cyta θα παραχωρεί επίσης όλα τα 
απαιτούμενα εργαλεία/υλικά που χρειάζονται. 

➢ Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου σε ολοκληρωμένες εργασίες από προσωπικό της Cyta με 
στόχο να διασφαλιστεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

 
Όλοι οι επιτυχόντες Εργολάβοι καθώς και  δηλωθέντες υπάλληλοι, συνεργάτες ή υπεργολάβοι θα τύχουν 
εκπαίδευσης από έμπειρο προσωπικό της Cyta όσον αφορά τη διαδικασία εγκατάστασης καλωδίωσης 
οπτικών ινών σε πολυκατοικία/κτίριο.  
 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
Οι Εργολάβοι που θα υποβάλουν Προσφορά πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω: 

1. Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με νομικά κατοχυρωμένο τρόπο.  

2. Να μπορούν να ολοκληρώνουν νόμιμες συναλλαγές και έκδοση τιμολογίων.  

3. Για την πιστοποίηση της προσωπικής τους κατάστασης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν 
συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη τη Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Δήλωσης Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης που περιλαμβάνεται 
στα Συνοδευτικά/Αποδεικτικά Στοιχεία του εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

4.  Να έχουν τη δυνατότητα έναρξης του έργου σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τον ένα 
μήνα από την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας.  

 

    Ο Συντονιστής / Εργοδηγός / Υπεύθυνος των Συνεργείων θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα 
πιο κάτω κριτήρια: 



 

 

  Ι. Να διαθέτει πιστοποιητικό/απόδειξη εγγραφής ως μέλος του ΕΤΕΚ στις ειδικότητες    

     Ηλεκτρολογικής, ή Ηλεκτρονικής Μηχανικής  ή Μηχανικής της Πληροφορικής.   

           ΙΙ.  Να είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος υλοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,  

                κατέχοντας τουλάχιστο Πιστοποιητικό Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών  

                Εγκαταστάσεων, όπως αυτό εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών  

                της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

           ΙΙΙ. Να διαθέτει άδεια εκτέλεσης Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ),  

                όπως περιγράφεται στο εκάστοτε σχετικό διάταγμα του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως  

                Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). 

 

Διευκρινίζεται ότι οι υπόλοιποι συνεργάτες, υπάλληλοι, υπεργολάβοι δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιούν 
οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κριτήρια. 

 

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