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Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι ζητά την υποβολή προσφορών για το πιο πάνω έργο.
Ο γενικός στόχος του έργου, είναι η ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
που προσφέρονται στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας
Κοφίνου, με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε καθημερινή βάση.
Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, με δικαίωμα ανανέωσης για μέχρι ακόμη
πέντε (5) μήνες, εάν η αναθέτουσα αρχή ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, χωρίς καμία
χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Σύναψης Συμβάσεων στη διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Οι εγγεγραμμένοι
Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να
ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να
προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι
Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο
Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να
επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357
22-605050.
Τονίζεται ότι, για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει
να συνδεθεί με το διαγωνισμό, πράγμα που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα όταν
αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα έγγραφα, ενώ είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του.
Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους στο Κιβώτιο Προσφορών
στο ισόγειο της Υπηρεσίας Ασύλου, το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
Προσφορών που είναι η Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2016, ώρα 10.00 πμ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Ταμεία
Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020) και από την Κυπριακή Δημοκρατία.
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