Αρ. Διαγωνισμού: AT.11/2021
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής “Cyta”) καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ».
2.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Μονάδων Κλιματισμού Ακριβείας (CCU) στα κτήρια
της CYTA στα Λατσιά και Αγλαντζιά.
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Free standing downflow CCU
Free standing downflow CCU
In row CCU

3.

ΑΙΣΘΗΤΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
45 kW
28 kW
20 kW

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10
9
2

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 14 Ιανουαρίου 2022, που είναι η ημερομηνία και ώρα λήξης των Προσφορών.

5.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές θα παραμείνουν ανοιχτές προς αποδοχή για 6 μήνες 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 την προμήθεια όλων των Εργασιών που περιγράφονται
λεπτομερώς στις Προδιαγραφές.
Προσφορές οι οποίες καλύπτουν μερικές από τις Εργασίες που
περιλαμβάνονται σε ένα ή περισσότερα Τμήματα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

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% για κάθε παραγγελία, εντός 45 ημερών από την Ημερομηνία Προσωρινής Αποδοχής με την έκδοση
τιμολογίου, για το 100% της παραγγελίας.
• 15% για κάθε παραγγελία, εντός 45 ημερών από την Ημερομηνία Τελικής Αποδοχής. (2 χρόνια μετά την
προσωρινή παραλαβή).
8.

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

9.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφοροδότες πρέπει:
α. Οι Προσφοροδότες θα είναι υπεύθυνοι για τη Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) όλου του
εξοπλισμού/υλικών που θα προμηθεύσουν και θα επιβεβαιώσουν ότι ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις ποιότητας.
β. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (α) πιο πάνω, οι κατασκευαστές του εξοπλισμού/υλικών θα
πρέπει να εξασκούν μια αποτελεσματική μέθοδο Διασφάλισης Ποιότητας κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη,
παραγωγή και προμήθεια του προσφερόμενου εξοπλισμού/υλικών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα τελικά
προϊόντα θα έχουν την ψηλότερη δυνατή ποιότητα.
γ. Οι Προσφοροδότες πρέπει να υποβάλουν γραπτές αποδείξεις μαζί με τις Προσφορές τους, αποδεικνύοντας,
προς ικανοποίηση της Cyta, ότι έχουν έγκυρα πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας για όλο τον εξοπλισμό
που προσφέρεται. Τα πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας θα συνάδουν με το πρότυπο ISO 9001και θα
εκδίδονται από Εθνικό Οργανισμό, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ποιότητας IQNET. Εναλλακτικά, θα γίνονται
αποδεκτά έγκυρα πιστοποιητικά ISO9001από Εθνικούς Οργανισμούς μη μέλη του IQNET ή Ιδιωτικούς
Οργανισμούς που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν τέτοια πιστοποιητικά.
δ. Οι συσκευές κλιματισμού ή άλλες συσκευές που περιλαμβάνονται στη προσφορά πρέπει να είναι
κατασκευασμένες με βάση τα διεθνή πρότυπα και να έχουν πιστοποίηση από τον οργανισμό EUROVENT ή από
άλλο διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο εργαστήριο τόσο για την απόδοση τους αλλά και για όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του μηχανήματος με βάση τα Ευρωπαϊκά/Διεθνή πρότυπα.
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