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Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ   

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου καλεί χρηματοοικονομικούς συμβούλους να παρέχουν Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες για αξιοποίηση των Ταμειακών Διαθεσίμων (εφ’ εξής καλούμενες «υπηρεσίες» ή 
«επενδυτικές συμβουλές») στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής καλούμενη «Cyta» ή «ο 
Οργανισμός») και στις Συνδεδεμένες της εταιρείες, Digimed Communications Ltd, 100% θυγατρική της Cyta 
(εφ’ εξής καλούμενη “Digimed”) και Iris Gateway Sattelite Services Ltd 100% θυγατρική της Digimed (εφ’ 
εξής καλούμενη “Iris”) σύμφωνα με τις λεπτομερείς προδιαγραφές. 
 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από την 29η Δεκεμβρίου 2020 τα σχετικά έγγραφα των 
προσφορών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και χωρίς χρέωση στην ιστοσελίδα http://www.cyta-
tenders.cytanet.com.cy/.  
 
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 26ης  Φεβρουαρίου 2021, 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.   
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται πρέπει να είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του 
Οργανισμού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τις παρούσες 
προδιαγραφές για τις πιο κάτω εργασίες: 

 
• Παροχή επενδυτικών συμβουλών για το χαρτοφυλάκιο των διαθεσίμων της Cyta, εφ’ εξής καλούμενη 

“Υπηρεσία Α”.  
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• Παροχή επενδυτικών συμβουλών για το χαρτοφυλάκιο των διαθεσίμων της Digimed, εφ’ εξής 
καλούμενη “Υπηρεσία Β”. 

• Παροχή επενδυτικών συμβουλών για το χαρτοφυλάκιο των διαθεσίμων της Iris, εφ’ εξής καλούμενη 
“Υπηρεσία Γ”. 

• Παροχή υπηρεσιών για την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου της Cyta (foreign exchange 
hedging) εφ’ εξής καλούμενη “Υπηρεσία Δ”. 

Ο στόχος του Συμβούλου είναι να παρέχει συγκεκριμένες επενδυτικές συμβουλές στην Cyta και στις 
συνδεδεμένες της,  Digimed και Iris για διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται εντός 
των παραμέτρων της επενδυτικής πολιτικής του οργανισμού και της επιθυμητής διάθεσης της ανάληψης 
κινδύνων, με σκοπό να βοηθήσει τον Οργανισμό και την εταιρεία να: 
   
α) επιτύχουν την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους και τη μείωση του κινδύνου συγκέντρωσης και  
β) αυξήσουν το ποσοστό απόδοσης του χαρτοφυλακίου.  

 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Σύμβουλο πρέπει να αποτελούνται από συγκεκριμένες συμβουλές 
για την απόκτηση νέων επενδύσεων και τη διάθεση των υφιστάμενων επενδύσεων σε συγκεκριμένα 
χρηματοοικονομικά μέσα / προϊόντα, στη βάση της Επενδυτικής Πολιτικής του Οργανισμού. 
 
Επιπλέον, καθώς η Επενδυτική Πολιτική του Οργανισμού εξελίσσεται σε συνεχή βάση, ο επιλεγμένος 
Σύμβουλος αναμένεται να παρέχει συστάσεις περιοδικά, στην Επιτροπή Διαχείρισης Ταμειακών Διαθεσίμων 
του Οργανισμού προκειμένου να προσαρμόσει αυτή την Πολιτική. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οποιεσδήποτε 
αποφάσεις για αλλαγές της Πολιτικής και/ ή της διάθεσης ανάληψης κινδύνων θα πρέπει επίσης να τύχουν 
της έγκρισης του Διοικητού Συμβουλίου της Cyta. 
 
Νοείται ότι για τις Εργασίες που αφορούν την Cyta, τη θυγατρική της εταιρεία, Digimed Communications Ltd 
και την θυγατρική της Iris Gateway Satellite Services Ltd όπως περιγράφονται αναλυτικά στις Προδιαγραφές, 
ο Οίκος θα υπογράψει ξεχωριστή συμφωνία με κάθε εταιρεία για τις Εργασίες που την αφορούν. 
 
Σημειώνεται ότι η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες Β και Γ που 
περιγράφονται πιο πάνω, μετά την κατακύρωση της προσφοράς. 

Οι υπηρεσίες θα αφορούν περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου, με  επιλογή 
επέκτασης της λήξης της Συμφωνίας για ένα (1) επιπρόσθετο έτος μετά τη λήξη της, με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
Οι Προσφοροδότες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις προκειμένου να επιλεχθούν να 
συμμετέχουν ως υποψήφιοι: 
 

➢ Εγγεγραμμένη ΕΠΕΥ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή εγγεγραμμένη και αδειοδοτημένη 
οντότητα από χρηματοοικονομική εποπτική αρχή εντός της Κύπρου ή και σε άλλη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ή εποπτική αρχή σε ισοδύναμη τρίτη χώρα με άδεια παροχής επενδυτικών συμβουλών, 

➢ Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών παροχής επενδυτικών συμβουλών σε επαγγελματίες πελάτες, 
➢ Εμπειρία στην διαχείριση σχετικά με επενδύσεις σε ομόλογα (και άλλα τοκοφόρα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία) σε περισσότερους από 10 επαγγελματίες πελάτες, 
➢ Ο επικεφαλής της Ομάδας έχει πάνω από 10 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία στη παροχή επενδυτικών 



 

συμβουλών, 
➢ Το σύνολο της αξίας του χαρτοφυλακίου στο οποίο παρέχει συμβουλές να είναι τουλάχιστον €300 εκ 

ευρώ κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020, 
➢ Το χαρτοφυλάκιο του Υποψηφίου αποτελείται από τουλάχιστον 5 χαρτοφυλάκια άνω των €30 

εκατομμυρίων το καθένα, 
➢ Ο σύμβουλος μπορεί να παρέχει συμβουλή σε Μη-Ανεξάρτητη βάση μόνο σε ποσό που δεν θα μπορεί 

συνολικά να ξεπερνά το 30% του συνόλου της καθαρής αξίας του χαρτοφυλακίου. Ως αποτέλεσμα, ο 
σύμβουλος καλείται στη προσφορά του να δηλώσει γραπτώς τη συμμόρφωση σε αυτό τον όρο. 
Επιπρόσθετα, σε κάθε αναφορά, θα πρέπει να δηλώνει ξεχωριστά τις επενδύσεις στις οποίες η 
συμβουλή βασιζόταν σε Μη-Ανεξάρτητη βάση. 

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