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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183549-2010:TEXT:EL:HTML

CY-Λεμεσός: Έπιπλα
2010/S 121-183549
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Προμήθειες
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρχ. Κυπριανού 31 Συνεργ. Ταμιευτηρίου Λεμεσού
Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Προσφορών και Παραγγελιών
Υπόψη Μαρία Ιωάννου
3036 Λεμεσός
ΚΎΠΡΟΣ
Τηλέφωνο +357 25002483
E-mail: c.christou@cut.ac.cy
Φαξ +357 25002762
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής www.cut.ac.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων
για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα)
προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2)

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ)
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Εκπαίδευση
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης Όχι

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή
Προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση κινητής επίπλωσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Κωδικός NUTS CY000

II.1.3)

Η προκήρυξη αφορά
Δημόσια σύμβαση

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών)
Προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση κινητής επίπλωσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
39100000

II.1.7)

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT
AGREEMENT)
Ναι

II.1.8)

Κατανομή σε τμήματα
Όχι

II.1.9)

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Όχι

II.2)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 236 146 EUR

II.2.2)

Δικαιώματα προαίρεσης
Ναι
περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα
αγοράς μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας εξοπλισμού μέχρι (+/-40 %) από τις ποσότητες που αναφέρονται
στο εν λόγω παράρτημα στην ίδια τιμή μονάδος για την οποία έχει κατακύρωθει η προσφορά.

II.3)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Περίοδος σε μήνες: 36 (από την ανάθεση της σύμβασης)

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
Απαιτείται καταβολή τραπεζικής εγγύησης συμμετοχής ύψους EUR 23 614,60 ευρώ όπως περιγράφεται στον
τόμο Α των εγγράφων του διαγωνισμού.

III.1.2)

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημιου Κύπρου.

III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου)
ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει
και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου.
Β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν
υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς
τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης.
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4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο
κοινοπραξία.
III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης
Όχι

III.2)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Για τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση:
Α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο
άρθ.2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3
της από 26-5-97 πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου),
απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
Β. να μην απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και
182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
Γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από
τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις.
Δ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές
πράξεις.
Ε. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
Στ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με
οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή.
Ζ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των
Προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη
χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι.
Η. να μην έχουν απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση του Αρμόδιου
Οργάνου λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Θ. να μην επηρεάζονται ή δυνατό να επηρεαστούν από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος στον παρόντα
διαγωνισμό ή να μην έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση με άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται
στη σύμβαση.
2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι
ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.
3. Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς των οποίων τις δυνατότητες επικαλείται ο
προσφέρων, κατά την έννοια του εδαφίου (4) της παραγράφου 6.2.2 και του εδαφίου (7) της παραγράφου 6.2.3.

III.2.2)

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα
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III.2.3)

Τεχνική ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά
τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες και την ειδική
εμπειρία του στην υλοποίηση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης.
1. ο αριθμός των μονίμων εργοδοτουμένων από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα φυσικών προσώπων,
κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 20 άτομα.
2. να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης,
την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να είναι σε θέση να αποδείξει την τεχνογνωσία,
αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και πείρα του στην παράδοση παρόμοιων προϊόντων.
3. να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις, στο σχετικό
αντικείμενο της προμήθειας και εγκατάστασης κινητής επίπλωσης, συνολικής αξίας EUR 100 000 ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ).
4. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι
ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.
5. Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54(3) του Ν. 12(Ι)/2006,
δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/
ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους.

III.2.4)

Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
Όχι

III.3)

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

III.3.1)

Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη

III.3.2)

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των
στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο

IV.2.2)

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
Όχι

IV.3)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
ΥΔΠ(11)/022/2010

IV.3.2)

Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση
Όχι
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IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα 6.8.2010 - 12:30
Έγγραφα με πληρωμή
τιμή 50 EUR
Όροι και μέθοδος πληρωμής: — Με ευθύνη του οικονομικού φορέα, είτε ιδιοχείρως από αυτόν ή εκπρόσωπό
του είτε με χρήση υπηρεσιών εταιρείας μεταφοράς αλληλογραφίας,
— Από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στο διαδίκτυο www.cut.ac.cy.

IV.3.4)

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
6.8.2010 - 12:00

IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6)

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής
Ελληνικά. Αγγλικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Περίοδος σε μήνες: 4 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών)

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 6.8.2010 - 12:30
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών Όχι
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ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Όχι
VI.2)

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
Όχι

VI.3)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.4)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, ΤΚ 24820
1304 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
E-mail: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο +357 22445100
Διαδίκτυο: http://www.tra.gov.cy
Φαξ +357 22445107

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) ημερομηνία(ες) υποβολής προσφυγών: 1. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής (συμπεριλαμβανομένου και του αρμοδίου οργάνου)
που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της σύμβασης, έχει
δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της πράξης ή
απόφασης αυτής, να ενημερώσει εγγράφως την αναθέτουσα αρχή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια
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αρχή και το αρμόδιο όργανο, για την εικαζόμενη παράβαση και για την πρόθεση του να ασκήσει ιεραρχική
προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.
2. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε εξέταση των αιτιάσεων του προσφέροντος και εκδίδει αιτιολογημένη
απόφαση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη της αναφερόμενης ειδοποίησης. Η ιεραρχική
προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο προσφέρων
έλαβε γνώση της απόφασης του Αρμοδίου Οργάνου που εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή
από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών.
3. Για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει
τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές
πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy.
VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, ΤΚ 24820
1304 Λευκωσία
ΚΎΠΡΟΣ
E-mail: tra@aap.gov.cy
Τηλέφωνο +357 22445100
Διαδίκτυο: http://www.tra.gov.cy
Φαξ +357 22445107

VI.5)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
22.6.2010
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