
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ  23931,  1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ           

ΤΗΛ.: +357  22449896,   ΦΑΞ. :+357  22449897 
Αμφιπόλεως 21, Γραφείο Β214, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

E-mail: cafkotox@cytanet.com.cy 
www.archery.org.cy                                                         

 

 

CYPRUS ARCHERY FEDERATION 
P.O.BOX .23931,   1687 NICOSIA, CYPRUS                                                    
TEL.: +357  22449896,  FAX.: +357  22449897 
21 Amfipoleos Str. Office B214, 2025 NICOSIA, CYPRUS    
E-mail: cafkotox@cytanet.com.cy    
www.archery.org.cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  

19 Αυγούστου 2020  Ref.:261/ 2020 
                                
Προς 
Ενδιαφερόμενους  
 
Αξ. Κύριε, 
 
ΘΕΜΑ: Προσφορά για την προμήθεια αυτόματης μπάρας ελέγχου χώρου 
στάθμευσης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) σε 
Συνεδρίαση του ημερομηνίας 22/07/2020 έχει αποφασίσει όπως ζητήσει προσφορά 
για την προμήθεια των πιο κάτω:  
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αυτόματη ηλεκτρική 
μπάρα ελέγχου 
χώρου στάθμευσης 

1 

Μήκος μπάρας 3-6 μέτρα με 
ηλεκτρονικό πίνακα, ρυθμιζόμενη 
ταχύτητα επιβράδυνσης κατά το άνοιγμα 
ή κλείσιμο. Ανίχνευση εμποδίου στην 
μπάρα κατά το κλείσιμο με άμεση 
επαναφορά της στην ανοικτή θέση με 
χρήση φωτοκύτταρων ασφαλείας. Και 
δέκτη για χρήση τηλεχειριστηρίου 

Μαγνητικό Ανιχνευτή 
μετάλλου για 
αυτόματη έξοδο 

1  

Ηλεκτρονικό δέκτη 
εισόδου  
 με κάρτα RFID και 

κωδικό  
 ή μόνο με κωδικό  
 ή μόνο με κάρτα 
 ή με remote control 

 

1 

Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα πάνω 
από 1000 χρήστες και να 
προγραμματίζονται οι κωδικοί και οι 
κάρτες, εξ’ αποστάσεως. O 
ηλεκτρονικός δέκτης εισόδου να έχει την 
απαιτούμενη στεγανότητα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο. Επιπλέον να υπάρχει η 
δυνατότητα καταγραφής εισόδου σε 
αναφορά η οποία να είναι πρόσβαση εξ’ 
αποστάσεως. 

  

Να έχει επιλογή το σύστημα 
διασύνδεσης του συστήματος με το 
internet του γηπέδου. Να δοθεί τιμή 
ξεχωριστά. 
 
Να έχει επιλογή σύστημα διαχείρισης σε 
cloud ώστε να μην απαιτείται τοπική 
υποδομή. Να δοθεί τιμή ξεχωριστά. 
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Κόστος 
Εγκατάστασης 

 

Το κόστος εγκατάστασης να 
περιλαμβάνονται οι διασωληνώσεις και 
διασυρματώσεις, από και προς τους 
μηχανισμούς και η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
Η προσφορά είναι δεσμευτική για περίοδο 50 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών  και ο προσφοροδότης είναι υπόχρεος να την εκτελέσει 
όταν αυτή γίνει αποδεκτή από την Ομοσπονδία. 
 
Η προσφορά πρέπει να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
cafkotox@cytanet.com.cy της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας με τίτλο 
«Προσφορά για την προμήθεια αυτόματης μπάρας ελέγχου χώρου 
στάθμευσης», μέχρι τις 28/08/2020  και ώρα 13.00. 
 
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι 15 μέρες από την ημέρα κατακύρωσης της 
προσφοράς.  Η τελική παράδοση θα είναι μετά την υπογραφή του δελτίου 
παραλαβής ή του αντίστοιχου τιμολογίου από το εξουσιοδοτημένο άτομο της 
Ομοσπονδίας στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις της ΚΟΤΟΞ.   
 
Οι τιμές θα συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και όλους τους δασμούς και μεταφορικά. 
 
Αν ο προσφοροδότης που θα επιλέγει παραβεί οποιονδήποτε όρο του συμβολαίου, 
η ΚΟΤΟΞ θα έχει κατά την κρίση της το δικαίωμα όπως: 

 

 Αναθέσει την εκτέλεση της προσφοράς σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς να 
ακυρωθεί η συμφωνία που υπογράφηκε και να αναιρέσει οποιαδήποτε ποσά 
που οφείλονται σ’ αυτόν, σύμφωνα με το συμβόλαιο του. 

 

 Να ακυρώσει την συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς τον προσφοροδότη 
στην οποία να αναφέρονται οι παραβάσεις της συμφωνίας και ο λόγος στον 
οποίο βασίζεται η ακύρωση.  Όταν αυτή η ειδοποίηση σταλεί στον 
προσφοροδότη ιδιοχείρως τότε η συμφωνία αυτόματα τερματίζεται. 

 

 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης, καθυστέρησης στην παράδοση της προσφοράς 
πέραν του χρονικού ορίου που καθορίζεται, ο προμηθευτής θα καταβάλει  στην 
Κ.Ο.ΤΟΞ χρηματική αποζημίωση 40.00 ευρώ την ημέρα. 
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 Η Κ.Ο.ΤΟΞ  θα δικαιούται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων της να αποκόπτει το 
ποσό των αποζημιώσεων από οποιαδήποτε ποσά που βρίσκονται στα χέρια 
της και τα οποία είναι ή θα καταστούν πληρωτέα στον προσφοροδότη. 

 

 Η πληρωμή ή αποκοπή τέτοιων αποζημιώσεων δεν θα παραλλάττει τον 
προμηθευτή από τις υποχρεώσεις του να συμπληρώσει την προσφορά ή 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση την οποία προνοεί το συμβόλαιο. 

 
 
 
 
Καμία προσφορά δεν θα ληφθεί υπόψη αν δεν τηρηθούν αυστηρά όλοι οι όροι που 
αναφέρονται πιο  πάνω. 
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τη 
χαμηλότερη η οποιαδήποτε προσφορά.   
 
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το email της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας στο cafkotox@cytanet.com.cy  
 
Με εκτίμηση, 

                                               
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                           Πανίκος Κωμοδρόμος 
      Πρόεδρος                     Ταμίας 
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