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Αρ. Διαγωνισμού: AT.6/2021 

Θέμα: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΑΦΟΥ, 
 ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Ισχύς Προσφοράς:  150 ημέρες από την τελευταία ημερομηνία υποβολής  
 
Διάθεση Εγγράφων Προσφοράς: Τα έγγραφα της προσφοράς θα διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 
της Ιστοσελίδας Προσφορών της Cyta http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/index_gr.html. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Η Cyta δέχεται προσφορές για παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης σε δεκαοκτώ(18) επιλεγμένα κτίρια της. Τα  δεκαοκτώ 
(18) κτίρια κατανέμονται σε πέντε (5) Τμήματα ως ακολούθως: 

 
Τμήμα Α: Τέσσερα (4) κτίρια στην περιφέρεια Λευκωσίας  
Τμήμα Β: Πέντε (5) κτίρια στην περιφέρεια Λευκωσίας  
Τμήμα Γ: Ένα (1) κτίριο στην περιφέρεια Λευκωσίας 
Τμήμα Δ: Πέντε (5) κτίρια στην περιφέρεια Λεμεσού/Πάφου  
Τμήμα Ε: Τρία (3) κτίρια στην περιφέρεια Λάρνακας/Αμμοχώστου  

             
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 Στην προσφορά μπορούν να λάβουν μέρος Προσφοροδότες που αποδεδειγμένα  ικανοποιούν τις κάτω 

προϋποθέσεις: 
 

1. Να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας για κάθε 
τμήμα. 

2. Να έχουν ελάχιστο χρόνο εγγραφής στον έφορο εταιρειών (5 χρόνια για τα τμήματα Α-Λευκωσία, Γ-
Λευκωσία/Λυκαβηττός και 3 χρόνια για τα τμήματα Β-Λευκωσία, Δ-Λεμεσός/Πάφος, Ε - 
Λάρνακα/Αμμόχωστος). 

3. Να έχουν ελάχιστη εμπειρία (85.000 ώρες φύλαξης σε εγκαταστάσεις «ψηλού βαθμού κινδύνου» για τα 
τμήματα Α και Γ και 100.000 ώρες φύλαξης για τα τμήματα Β, Δ και Ε). 

4. Να διαθέτουν ελάχιστο αριθμό φυλάκων για το κάθε τμήμα το οποίο προσφοροδοτούν, οι οποίοι θα 
πρέπει να έχουν ελάχιστη εμπειρία ενός συνεχόμενου χρόνου στην εταιρεία του προσφοροδότη ή να έχει 
την ίδια εμπειρία σε υπηρεσίες φύλαξης σε εγκαταστάσεις της Cyta.  

5. Το προσωπικό να διαθέτει ως ελάχιστα προσόντα: 

 άδεια εξάσκησης επαγγέλματος φύλακα, 

 ηλικίας 20-65 χρονών, 

 απόφοιτος Λυκείου ή απόφοιτος 2-ετούς μεταλυκειακής εκπαίδευσης (μόνο για το Τμήμα Γ). 
6. Παρουσία με τοπικό γραφείο στο κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 
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7. Παρουσία με επανδρωμένο Κεντρικό σταθμό 24ωρης λειτουργίας. 
8. Βεβαίωση για μη παραβίαση του Νόμου περί κατώτατου μισθού από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
9. Ειδοποίηση Εκτελούντος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
 

Τα πιο πάνω υπόκεινται σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση από την Cyta. 
 
Όλες οι πληροφορίες που θα δοθούν, θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι Προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το έντυπο “ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”, πλήρως 
συμπληρωμένο και υπογραμμένο.   
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει είτε ολόκληρα Τμήματα της Προσφοράς σε διαφορετικούς 
Προσφοροδότες ή όλα τα Τμήματα της Προσφοράς στον ίδιο Προσφοροδότη. 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η Συμφωνία θα είναι διάρκειας ενός (1)  χρόνου.  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα για ανανέωση της Συμφωνίας για  
ακόμα ένα (1) + ένα (1) χρόνο με τους ίδιους όρους και τιμές. 
 

 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
 Η αποπληρωμή του σχετικού ποσού θα γίνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 

του τιμολογίου που αντιστοιχεί σε κάθε ολοκληρωθείσα μηνιαία περίοδο παροχής της υπηρεσίας. 
 

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 10.00πμ την Παρασκευή, 07/05/2021, η οποία είναι η Τελευταία Ημερομηνία και 
Ώρα Υποβολής.   

 
Οι Προσφοροδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Κιβώτιο Προσφορών θα κλειδώσει αυτόματα στις 10.00πμ 
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. 
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