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ΘΕΜΑ:   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Cyta δέχεται προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Επιτόπιας Εμπιστευτικής Καταστροφής Εγγράφων για 
αρχική περίοδο δύο ετών με δικαίωμα της Cyta να επεκτείνει τη διάρκεια της συμφωνίας για ακόμα ένα συν 
ένα έτος. 
 
Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι η εν λόγω προσφορά περιλαμβάνει και την παροχή 
ειδικά διαμορφωμένων κάδων προσωρινής αποθήκευσης εμπιστευτικών εγγράφων υπό το καθεστώς 
ενοικίασης. 
 
 

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι Προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν από τους Προσφοροδότες ή τους αντιπροσώπους τους στο Αυτόματο 
Κιβώτιο Προσφορών της Cyta στο ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, 
Λευκωσία, Κύπρος, μέχρι τις 10:00 π.μ. την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020, η οποία είναι η Τελευταία 
Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής. Οι Προσφοροδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Κιβώτιο Προσφορών θα 
κλειδώσει αυτόματα στις 10:00 π.μ. ακριβώς κατά την Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής με την ένδειξη 
«ΚΛΕΙΣΤΟ». Προσφορές που υποβάλλονται μετά την Τελευταία Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής δεν θα 
γίνονται αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Ο Επιτυχών Προσφοροδότης θα παρέχει στη Cyta τις πιο κάτω υπηρεσίες: 
 
• Παραχώρηση υπό το καθεστώς ενοικίασης του αναγκαίου αριθμού κάδων, τοποθέτηση των κάδων σε 

κτίρια της Cyta παγκύπρια καθ’ υπόδειξη της Cyta και απόσυρση των κάδων κατά τη λήξη της Συμφωνίας. 
 

• Παραλαβή των κάδων από τα κτίρια της Cyta παγκύπρια, τοποθέτησή τους στο όχημα τεμαχισμού του 
Επιτυχόντα Προσφοροδότη ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του με σκοπό την επιτόπια 
εμπιστευτική καταστροφή των εγγράφων και επιστροφή των κάδων στο χώρο που ήταν αρχικά 
τοποθετημένοι, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτόπιας εμπιστευτικής καταστροφής των εγγράφων.  
Η εργασία θα γίνεται υπό την επίβλεψη Τοπικού Αντιπροσώπου της Cyta. 

 
 

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι Προσφορές θα παραμείνουν σε ισχύ, δηλαδή διαθέσιμες για αποδοχή, για 90 μέρες από την καθορισμένη 
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής. Προσφορά που ισχύει για μικρότερη περίοδο δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Cyta μπορεί να ζητήσει από τον Προσφοροδότη να παρατείνει την περίοδο 
ισχύος των προσφορών.  Το αίτημα και η απάντηση σε αυτό πρέπει να γίνονται γραπτώς ή με τηλεομοιότυπο 
ή με τηλετύπημα.  Ο Προσφοροδότης μπορεί να απορρίψει το αίτημα. Αν ο Προσφοροδότης αποδεχθεί το 
αίτημα δεν θα του ζητηθεί ούτε θα του επιτραπεί να τροποποιήσει την Προσφορά. 



 

5. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι Προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το έντυπο «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Το έντυπο βρίσκεται συνημμένο στα Παραρτήματα των 
Προδιαγραφών, Παράρτημα 1.  Η υπογραφή του εντύπου δεσμεύει τον Προσφοροδότη με όσα αναφέρονται 
σε αυτό. 

 
 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
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. 
 
 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Ο Επιτυχών Προσφοροδότης θα διαβεβαιώσει ότι έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και ικανότητα 
για την πιστή εκτέλεση της Συμφωνίας και θα ευθύνεται για οποιαδήποτε εγγύηση ή προϋπόθεση σε σχέση 
με την ποιότητα, σχεδιασμό ή καταλληλότητα των υπηρεσιών για το σκοπό που αναφέρεται ή υπονοείται από 
τις περιγραφές στις Προδιαγραφές και/ή από το Νόμο. 
 
Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, ο Επιτυχών Προσφοροδότης θα υποχρεούται να έχει και να 
εγγυηθεί ότι καθόλη τη διάρκεια της Συμφωνίας θα έχει σε ισχύ τις ασφαλίσεις που περιγράφονται στις 
Προδιαγραφές. 
 
 

8. ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020, έναντι πληρωμής του 
μη επιστρεφόμενου ποσού που αναφέρεται πιο κάτω: 

 
1 €35,00 πλέον ΦΠΑ με πληρωμή σε μετρητά ή με επιταγή για προδιαγραφές σε έντυπη μορφή εις 

διπλούν από τα ακόλουθα Cytashop: 

Λευκωσία  
 

Λεμεσός 

Πάφος 

Λάρνακα 

Αμμόχωστος 

- Οδός Νάξου 5, Λυκαβητός 
- Οδός 28ης Οκτωβρίου 1, Έγκωμη 

- Οδός Αθηνών 89 

- Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11 

- Οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7 

- Λεωφόρος Ελευθερίας 124, Δερύνεια 
 

2 €17,50 πλέον ΦΠΑ με πληρωμή με πιστωτική κάρτα για προδιαγραφές σε ηλεκτρονική μορφή από την 
ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy  
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