
 

Αρ. Διαγωνισμού: AT.7/2020 

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 40 ΣΠΗΛΙΑ 
ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 40 ΣΠΗΛΙΑ 
ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ».  
 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Το έργο αφορά την αφαίρεση υφιστάμενου συστήματος κλιματισμού και αερισμού στο κτίριο της CYTA 40 Σπήλια 
στην Δασούπολη και την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση νέου συστήματος κλιματισμού και αερισμού. 
Επίσης το έργο συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση του υφιστάμενου κυλίνδρου ζεστού νερού και των ηλιακών 
πλαισίων στην οροφή.   
 
Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνει η προσφορά είναι: 
1. Αφαίρεση των υφιστάμενων μηχανημάτων κλιματισμού, μαζί με σωληνώσεις, τα ενσύρματα χειριστήρια, 

καλωδιώσεις και τα φουγάρα τους. 
2. Μεταφορά όλων των μηχανημάτων που θα αφαιρεθούν από τον Εργολάβο και παράδοση τους στις αποθήκες 

της CYTA στο Δάλι. 
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων κλιματισμού τύπου αντλίας θερμότητας (δισωλήνιο VRF). 
4. Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αερισμού/εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας καθώς και του νέου 

συστήματος αεραγωγών.  
 

3. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις σχετικές προδιαγραφές δωρεάν μέσω της Ιστοσελίδας 
Προσφορών της Cyta (http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/). 

 
4. 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  25 Σεπτεμβρίου 2020, που είναι η ημερομηνία και ώρα λήξης των Προσφορών. 

 
4. 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.   
 
5. ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Πρέπει να υποβάλλονται μόνο Προσφορές που καλύπτουν όλες τις Εργασίες που περιγράφονται λεπτομερώς 
στους όρους των προδιαγραφών. Προσφορές που δεν καλύπτουν την προμήθεια όλων των Εργασιών δεν θα 

http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/


 

λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η Cyta θα κατακυρώσει ολόκληρη την Προσφορά σε ένα Προσφοροδότη.  Μερική 
κατακύρωση δεν θα επιτραπεί. 

 
7.    ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους πληρωμής  για τον Εξοπλισμό/ 
Υλικά/ Υπηρεσίες που προτείνονται στην Προσφορά για εφαρμογή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου: 
• 5% της τιμής του συμβολαίου, εντός 45 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Συμβολαίου με την 
υποβολή προτιμολογίου (pro-forma invoice) και την παράδοση ανέκκλητης εγγυητικής προπληρωμής. 
• 80% της τιμής του συμβολαίου, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία προσωρινής  παραλαβής με την έκδοση 
τιμολογίου 
• 15% της τιμής του συμβολαίου, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία τελικής παραλαβής με την έκδοση 
τιμολογίου (2 χρόνια  μετά την προσωρινή παραλαβή).     
Η πληρωμή για το ετήσιο κόστος συντήρησης θα γίνεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις, εντός 45 ημερών από το τέλος 
του κάθε εξαμήνου με την έκδοση τιμολογίου. 
 

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 Η Cyta δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη Προσφορά. 
 
9.     ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
          
        Οι Προσφοροδότες πρέπει: 
• Να εξασκούν αποτελεσματική μέθοδο Διασφάλισης Ποιότητας για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν ως 
μηχανολογική εργοληπτική εταιρεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις θα έχουν την ψηλότερη δυνατή 
ποιότητα. Οι προσφοροδότες πρέπει να υποβάλουν γραπτές αποδείξεις μαζί με τις προσφορές τους, αποδεικνύοντας, 
προς ικανοποίηση της Cyta, ότι έχουν έγκυρα πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001.  
• Οι εταιρείες να έχουν εμπειρία σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις (προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 
κεντρικού συστήματος κλιματισμού και αερισμού/εξαερισμού) και να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία, τουλάχιστον 
ένα παρόμοιας φύσης και έκτασης έργο, ίσης τουλάχιστον αξίας με το παρόν έργο, τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα πιο 
πάνω να επιβεβαιώνονται με επιστολές από σύμβουλους μηχανολόγους μηχανικούς των έργων ή τους ιδιοκτήτες των 
έργων. 
• Να απασχολούν τουλάχιστον έξι άτομα προσωπικό ειδικευμένο σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και να 
υποβάλουν κατάσταση του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, θέσης, ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών προσόντων, πείρας, άδειας του ΕΤΕΚ όπου ισχύει κ.α. 
• Να διατηρούν σε συνεχή απασχόληση προσοντούχο μηχανικό, εγγεγραμμένο στο μητρώο ΕΤΕΚ (Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου) με τουλάχιστον πενταετή μεταπτυχιακή πείρα (βάσει συστατικών επιστολών) ο οποίος 
θα διευθύνει και θα καθοδηγεί τις Εργασίες. 
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