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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
       

Λευκωσία, 12 Απριλίου 2017 
  

ΠΡΟΣ:      Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:      Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή 
 

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο για 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές             

 
Κύριοι, 

Η Ειρηνευτική Δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο μας έχει πληροφορήσει ότι διοργανώνει σεμινάριο για επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να επενεργήσουν ως προμηθευτές της Δύναμης για διάφορα είδη. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 29 
Μαΐου 2017στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. 

Το σεμινάριο θα παράσχει στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για τα προϊόντα και υπηρεσίες που προμηθεύεται 
η Δύναμη περιλαμβανομένων των προσφορών που εκδίδει, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ετοιμάζονται οι 
προσφορές αλλά και καθοδήγηση για το πώς γίνεται η εγγραφή των ενδιαφερομένων προσφοροδοτών. 

Τα συνήθη είδη που προμηθεύεται η Δύναμη είναι: 

- Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και προμήθειες 

- Γραφειακός εξοπλισμός και είδη αναψυχής 

- Αθλητικός εξοπλισμός και εξοπλισμός αναψυχής 

- Οικιακές συσκευές και προμήθειες 

- Εξοπλισμός τροφοδοσίας 

- Εξοπλισμός πυρόσβεσης και προσωπικής προστασίας  

- Οικοδομικές προμήθειες 

- Υπηρεσίες ασφάλισης 

- Συντήρηση και επιδιόρθωση οχημάτων και εξοπλισμού εγκαταστάσεων 

- Συστήματα πυροπροστασίας περιλαμβανομένης της συντήρησης και επιδιόρθωσης τους 

- Μίσθωση οχημάτων 

- Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων 

- Υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδιών 

- Υπηρεσίες τροφοδοσίας 
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- Υπηρεσίες καθαρισμού 

- Υπηρεσίες πλυντηρίου και στεγνοκαθαριστηρίου 

- Εγκατάσταση συστημάτων κλειστής τηλεόρασης (CCTV) περιλαμβανομένης της συντήρησης και 

επιδιόρθωσης τους 

Επιχειρήσεις που ενδιαφέροντα να συμμετάσχουν στο σεμινάριο παρακαλούνται να αποστείλουν στη Δύναμη μέσω 
φαξ (+357 22614493) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (unficyp-procurement@un.org) τις πιο κάτω πληροφορίες  το 
αργότερο μέχρι τις 5 Μαΐου 2017: 

- Όνομα επιχείρησης 

- Προϊόντα υπηρεσίες που μπορούν να προμηθεύσουν 

- Όνομα του εκπροσώπου της επιχείρησης 

- Αριθμό τηλεφώνου και φαξ 

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

- Διεύθυνση ιστοσελίδας 

- Αριθμό εργοδοτουμένων 

- Χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης 

-  Αριθμό UNGM σε περίπτωση που ήδη είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των ΗΕ (United Nations Global 
Marketplace). 

 

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κώστα Αργυρού στην 
Ειρηνευτική Δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο  στο τηλέφωνο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται 

πιο πάνω. 
      

 
Με εκτίμηση, 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Ανώτερος Διευθυντής 
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