Αρ. Διαγωνισμού: AT. 8/2020
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Cyta δέχεται προσφορές για Διαχείριση και Αποθήκευση των Αδρανών Αρχείων της σύμφωνα με τις
Προδιαγραφές, για περίοδο δύο (2) ετών με δικαίωμα της Cyta για ανανέωση για ένα (1) έτος συν ένα
(1) έτος και συν ακόμη ένα (1) επιπρόσθετο έτος με μέγιστη περίοδο ανανέωσης συνολικά τα τρία (3)
έτη.

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 της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου 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 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
Αποθήκευση Αρχείων για Υφιστάμενο (22.000 κιβώτια περίπου) και Παραγόμενο (500 κιβώτια το έτος
περίπου) Αρχείο, το οποίο θα συλλέγεται Παγκύπρια από Επανδρωμένα Κτίρια και Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πελατών της Cyta. Ενδεικτικός αριθμός υφιστάμενου και παραγόμενου αρχείου και πίνακας κτιρίων
παρουσιάζονται στις προδιαγραφές.
Διαχείριση Αρχείων για Ανάκτηση, Επανένταξη, Μόνιμη Αφαίρεση Κιβωτίων/Φακέλων/Εγγράφων. Ο
Επιτυχών Προσφοροδότης θα διεκπεραιώνει τις εργασίες σύμφωνα με ηλεκτρονικές εντολές
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-email) ή εντολές μέσω τηλεομοιότυπου σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια,
τα οποία αναλύονται στις προδιαγραφές.

4.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές θα παραμείνουν σε ισχύ, δηλαδή διαθέσιμες για αποδοχή, για 120 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. Το αίτημα και η απάντηση σε αυτό πρέπει να γίνονται γραπτώς ή με τηλεομοιοτύπημα. 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 στις
προδιαγραφές.

6.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Cyta θα κατακυρώσει ολόκληρη την Προσφορά σε ένα Προσφοροδότη. Μερική κατακύρωση δεν θα
επιτραπεί.
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 ευθύνεται για οποιαδήποτε εγγύηση ή προϋπόθεση σε σχέση με την
ποιότητα, σχεδιασμό ή καταλληλότητα του Εξοπλισμού, Υλικών και Υπηρεσιών για το σκοπό που
αναφέρεται ή υπονοείται από τις περιγραφές στις Προδιαγραφές και/ή από το Νόμο.

8.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα έγγραφα προσφοράς θα είναι διαθέσιμα, από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020, μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή και χωρίς χρέωση στην ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy
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