Tender No: AT. 22/2021
Subject: ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΑΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο διαγωνισμός αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες σε διάφορα κτίρια της Cyta παγκύπρια.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο σκοπός του συμβολαίου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε διάφορα κτίρια της Cyta.
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα εξής:
(α) Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων.
(β) Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδιώσεων ηλεκτρικών, τηλεφωνικών και δικτύων
υπολογιστών.
(γ) Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, διακοπτών, ρευματοδοτών κτλ.
(δ) Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών, εξαεριστήρων κτλ.
(ε) Γείωση εγκαταστάσεων.
(στ) Κατασκευαστικά και αποτυπωτικά σχέδια.
(ζ) Μετρήσεις, δοκιμές και έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από ΑΗΚ.

3.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

(α)

Είναι εγγεγραμμένες ως Εργολήπτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους περί
Ηλεκτρισμού Κανονισμούς και να είναι κάτοχοι «Αδείας Ενασκήσεως της Επιχειρήσεως» για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις «Απεριορίστου Ισχύος», νοουμένου ότι διατηρούν στην τακτική τους
υπηρεσία Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 1ης τάξεως.

(β)

Το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τις εργασίες του παρόντος συμβολαίου πρέπει να
εργοδοτείται μόνιμα από την εταιρεία και να πληροί τα ακόλουθα:
•
•
•

Να είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, μέλος του ΕΤΕΚ.
Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1ης Τάξης («πάσης τάσεως,
απεριορίστου ισχύος»), όπως αυτό εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών του κράτους.
Να διαθέτει έγκυρη άδεια ηλεκτρολόγου, όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του κράτους.
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(γ)

Τουλάχιστον δύο άτομα από το μόνιμο προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία και οι οποίοι θα είναι
επικεφαλείς των συνεργείων, να είναι αδειούχοι από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως ανώτεροι
τεχνικοί ηλεκτρολογίας με άδεια για εγκατάσταση μέχρι 300kVA ή ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
πρώτης τάξεως. Επιπρόσθετα, άλλα δύο τουλάχιστον άτομα που απασχολεί η εταιρεία ως μόνιμο
προσωπικό (πέραν του ηλεκτρολόγου μηχανικού, υπεύθυνου του συμβολαίου και των δύο
ηλεκτρολόγων, υπευθύνων των συνεργείων), ειδικευμένο σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
αδειούχων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών,
Συγκοινωνών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας για εγκαταστάσεις τουλάχιστον 75 kVA.

(δ)

Οι εταιρείες να υποβάλουν κατάλογο έργων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν
τα τελευταία τρία (3) χρόνια, αξίας τουλάχιστον €400.000, ο οποίος να συνοδεύεται από
επιστολές συμβούλων μηχανικών ή ιδιοκτητών των έργων, προς απόδειξη της εμπειρίας τους.

4.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
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 την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου
2021, η οποία είναι η Τελευταία Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής.

5.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές θα παραμείνουν σε ισχύ, δηλαδή διαθέσιμες για αποδοχή, για τέσσερις μήνες από
την καθορισμένη Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής. Προσφορά που ισχύει για μικρότερη περίοδο
δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν.

6.

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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 στις Προδιαγραφές δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

7.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει σε μετρητά εντός 45 ημερών από την ολοκλήρωση της παράδοσης και
επιτυχούς εγκατάστασης όλων των αγαθών που έχουν παραγγελθεί και με την έκδοση τιμολογίου
για το 100% της παραγγελίας.

8.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, δωρεάν
σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy.
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