Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡ-ΔΔ01/05

Θεσσαλονίκη: 20/09/2017
Αρ. Πρωτ.: 2435
Πληροφορίες :
Γραφείο Προμηθειών
Τηλ.: 2310-764023
2310-703022
Mail : d.liapis@kath.gr

ΠΡΟΣ

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
θα

προβεί στην προμήθεια/ανάθεση των ακόλουθων ειδών/υπηρεσιών

: ΚΑΛΥΨΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε. συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού:
18.000,00€.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Κάλυψη της λειτουργίας των ψυκτικών
εγκαταστάσεων της Κρεαταγοράς (
ψυκτικοί θάλαμοι και καταψύξεις των
50730000-1
καταστημάτων)
Συντήρηση των ηλεκτρονικών
συστημάτων της Κρεαταγοράς.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

1 Τεμ.

18.000,00
€

18.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

18.000,00€

ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Έκδοση : 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α

4320,00€
22.320,00€
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :
1.Κάλυψη της λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων της Κρεαταγοράς ( ψυκτικοί θάλαμοι και
καταψύξεις των καταστημάτων) η οποία περιλαμβάνει μηνιαία επίσκεψη σε κάθε κατάστημα, έκδοση
εντύπου εργασιών και βεβαίωση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης.
2.Μηνιαία συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων της Κρεαταγοράς.
Στην αμοιβή δεν περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών που ενδέχεται να απαιτηθούν για
βλάβες στο κεντρικό σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών και ελέγχου που υπάγεται στην
δικαιοδοσία της ΚΑΘ Α.Ε.
Υλικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή βλαβών στις επιμέρους ψυκτικές εγκαταστάσεις
του κάθε καταστήματος βαρύνουν τους μισθωτές των καταστημάτων.

Η ΚΑΘ Α.Ε. θα παρακρατεί από την αμοιβή του αναδόχου 0,06% και τέλος χαρτοσήμου 3%
πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού, ποσό το οποίο θα αποδίδει στην Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, όπως κάθε φορά ισχύει
Μετά το πέρας της συντήρησης ο ανάδοχος:
1.Θα ενημερώνει

το «Βιβλίο συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων & των ηλεκτρονικών

συστημάτων της Κρεαταγοράς της ΚΑΘ Α.Ε», στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που κάθε φορά
εκτελούνται και θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον αρμόδιο υπάλληλο (ηλεκτρολόγο) του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
2. Θα εκδίδει βεβαίωση καλής λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων & συντήρηση των
ηλεκτρονικών συστημάτων των εκάστοτε ελεγχθέντων καταστημάτων.
3. Η επίβλεψη-συντήρηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με προδιαγραφές ISO.
4.Σε περίπτωση κλήσης σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή του 24 ώρου (συμπεριλαμβανομένων
των αργιών) υποχρεούται να μεταβεί στην Κρεαταγορά για την αντιμετώπιση έκτακτου προβλήματος
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν συνδέεται με κανενός είδους εργασιακή , σύμβασης έργου , κ.λ.π. σχέση , με
τον ανάδοχο της υπηρεσίας ούτε και υπέχει κανενός είδους σχετική ευθύνη ή υποχρέωση για την
τήρηση της εργατικής και εν γένει σχετικής νομοθεσίας , υποχρέωση η οποία βαρύνει τον ανάδοχο
εξ ολοκλήρου .
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες.
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Η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται ανά πάσα στιγμή και σε όλη την διάρκεια της σύμβασης να την θέσει
μονόπλευρα εκτός ισχύος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος της υπηρεσίας δεν δικαιούται
οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε θετική ή/και αποθετική ζημία του από οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία .
Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεσθε να καταθέσετε την προσφορά σας στο Γραφείο
Προμηθειών μέχρι και την 16/10/2016 και ώρα 10.00μ.μ. με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email): d.liapis@kath.gr
2. FAX: 2310760076
3. Γραφεία Κεντρικής Αγοράς - Ν. Μενεμένη – Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης – Κτίριο
Διοίκησης – Οικονομικό Τμήμα
Οι προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής και να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του κληθέντος
με ημερομηνία αποστολής.
Η συμμετοχή με την υποβολή προσφοράς, προϋποθέτει και αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι, θα
ανταποκριθείτε πλήρως στους τεχνικούς και ποσοτικούς όρους της προμήθειας / υπηρεσίας , όπως
σας έχουν αποσταλεί, καθώς και των επί τόπου συνθηκών .
Επιπροσθέτως προϋποθέτει την αποστολή-προσκόμιση

στην ΚΑΘ Α.Ε., ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Α.Ε., Η΄ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ για την αποπληρωμή της δαπάνης.
Για περαιτέρω Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείσθε να
επικοινωνήσετε με το γραφείο Προμηθειών της ΚΑΘ Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.
ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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