
 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: EE. 03/2020 

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ CYTA ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ» 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) προσκαλεί, για εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
εργολάβους ηλεκτρολόγους για ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ CYTA 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ, σύμφωνα με τις λεπτομερείς προδιαγραφές. 
 

2. ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020, μόνο σε ηλεκτρονική 

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

3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Τα έντυπα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 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 π.μ. της Παρασκευής 18ης Δεκεμβρίου 2020, που είναι 
η ημερομηνία και ώρα υποβολής. Οι ενδιαφερόμενοι 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".  
 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που θα υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να παραμείνει ανοιχτή προς 
αποδοχή για 90 μέρες από την τελευταία ημερομηνία υποβολής.  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που ισχύει για 
μικρότερη περίοδο δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
 

5. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η Cyta θα εισέλθει σε Συμφωνία Συνεργασίας με κάθε επιτυχόντα εργολάβο, η οποία θα καλύπτει την 
συνεργασία για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
(ΕΕ.03/2020). 
 

6. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
Η Cyta αναπτύσσει δίκτυο οπτικών ινών σε όλη την Κύπρο (Cyta Fiber Network), με στόχο την σταδιακή 
σύνδεση του μεγαλύτερου μέρους των πελατών της σε αυτό.  Στο πλαίσιο του έργου αυτού, σχεδιάζεται και 
κατασκευάζεται το δίκτυο οπτικών ινών και στη συνέχεια συνδέονται σε αυτό πελάτες, με επίσκεψη συνεργείου 
και ολοκλήρωση τεχνικών εργασιών στο κάθε υποστατικό. 
 
Στόχος της παρούσας προκήρυξης είναι η σύναψη συμφωνιών με εργολάβους ηλεκτρολόγους, οι οποίοι θα 
αναλάβουν την ολοκλήρωση τεχνικών εργασιών σε υποστατικά πελατών της Cyta, για σύνδεσή τους στο 
οπτικό δίκτυο Cyta Fiber.  Στα πλαίσια της προκήρυξης, η Cyta προτίθεται να συνάψει συμφωνίες με δώδεκα 
(12) εργολάβους Παγκύπρια, με την κατανομή που παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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   Πίνακας 1: Εργολάβοι ανά Επαρχία 
 

Επαρχία 
Αριθμός 

Εργολάβων 

Λευκωσία 5 

Λεμεσός 3 

Λάρνακα 2 

Πάφος 1 

Αμμόχωστος 1 

Σύνολο 12 

 
Οι εργασίες που θα ανατίθενται στους εργολάβους απαιτούν απασχόληση δύο ατόμων για περίπου 100 
λεπτά (κατά μέσο όρο), για ολοκλήρωση των πιο κάτω ενεργειών: 
 

• Εγκατάσταση Ίνας στο υποστατικό του πελάτη, η οποία θα συνδέεται από τον κατανεμητή του 
κτιρίου, μέχρι το σημείο στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο το υφιστάμενο Modem. 

• Εγκατάσταση πρίζας τερματισμού οπτικής ίνας. 
• Εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού (τερματικού) οπτικής σύνδεσης. 
• Αντικατάσταση του υφιστάμενου Modem (σε κάποιες περιπτώσεις). 

• Ενεργοποίηση των υπηρεσιών του πελάτη στο δίκτυο Cyta Fiber. 
 
Όλοι οι επιτυχόντες Εργολάβοι, καθώς και οι δηλωθέντες υπάλληλοι, συνεργάτες ή υπεργολάβοι θα τύχουν 
εκπαίδευσης από έμπειρο προσωπικό της Cyta όσον αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών. 
 

7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Το πλαίσιο συνεργασίας με κάθε εργολάβο προβλέπει τα ακόλουθα: 
 
α. Διάρκεια συνεργασίας δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, με πρόνοια 

χρονικής επέκτασης, αναλόγως των αναγκών του έργου. 
 

β. Ανάθεση περίπου 110 εργασιών σύνδεσης πελατών στο δίκτυο Cyta Fiber, κάθε μήνα. 
 

γ. Ο κάθε συνεργάτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα απασχόλησης τουλάχιστο δύο ατόμων στο έργο, για 
ολοκλήρωση του αριθμού των συνδέσεων που καθορίζονται πιο πάνω. 

 
δ. Καθορισμένη τιμή ανά εργασία, η οποία ανέρχεται σε €50, πλέον ΦΠΑ. Η τιμή καλύπτει όλα τα εργατικά 

του εργολάβου, το κόστος αυτοκινήτου και κάποια μικρο-υλικά που ενδέχεται να απαιτηθούν (όπως 
βύσματα RJ11/BT).  Τα υλικά που αφορούν ειδικά την οπτική σύνδεση θα παρέχονται από τη Cyta (οπτική 
ίνα, οπτική πρίζα, οπτικά βύσματα και ενώσεις). 

 
 

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

 


