ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 32/2020

Αγορά υπηρεσιών φύλαξης
λιμενικών χώρων από τρίτους
1. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών
από τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως Παρόχους Υπηρεσιών Φύλαξης
Λιμενικών Χώρων οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες προς την
Αρχή στο λιμάνι Λάρνακας για περίοδο 6 μηνών που μπορεί να
ανανεωθεί από μέρους της Αρχής μέχρι και 6 μήνες, έναντι
συνολικής αμοιβής €7.800,00 συν Φ.Π.Α. για 6 μήνες.
2. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς/αίτησης έχουν πρόσωπα τα
οποία διαθέτουν:
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (Ν. 125(Ι)/2007) ως εκάστοτε
τροποποιείται.
- Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Δημοτικής ή/και Μέσης
Εκπαίδευσης.
- Αρτιμέλεια και υγεία.
- Ακεραιότητα χαρακτήρα.
- Λευκό Ποινικό Μητρώο.
- Να μην έχουν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον
οικονομικής ή άλλης φύσεως ή/και ιδιάζουσα σχέση με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στους λιμενικούς
χώρους της Κύπρου, περιλαμβανομένων και των Διαχειριστών του
λιμανιού Λεμεσού.
- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων, πρέπει
να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη
Δημοκρατία, εκτός αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
- Να μην έχουν ηλικία μικρότερη των 17 χρόνων.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα του
Διαγωνισμού από τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής (τηλ.22817200),
στη Λεωφ. Λεμεσού 5, 5ος όρ., Λευκωσία, από τα γραφεία της
Αρχής στα λιμάνια Λεμεσού (τηλ.25207200) και Λάρνακας
(τηλ.24815225) ή από την ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy .
Οι προσφορές/αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν με συστημένη
επιστολή υπόψη της Γενικής Διευθύντριας στη διεύθυνση
Λεωφ. Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία/ Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία
ή να υποβληθούν σε Κιβώτιο Προσφορών για τον
συγκεκριμένο Διαγωνισμό στον 5ο ορ. στα Κεντρικά Γραφεία
της Αρχής, στη Λεωφόρο Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία, σε
κλειστό φάκελο.
4. Προθεσμία υποβολής προσφορών/αιτήσεων: Στο Κιβώτιο
Προσφορών μέχρι τις 12:00’ το μεσημέρι της Δευτέρας,
31.8.2020 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το
αργότερο τις 31.8.2020.
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