ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39 m2, ΕΝΑΝΤΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:482/12-02-2016
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δυνάμει των υπ’ αριθμ 505/7/14-1-2016 και 507/2/10-2-2016
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόμενους
(επιχειρήσεις, νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να αναλάβουν:
 Την συντήρηση του εγκατεστημένου στον χώρο της Κρεαταγοράς κλιβάνου
αποτέφρωσης

και τη λειτουργία κατόπιν λήψεως της σχετικής κτηνιατρικής

άδειας λειτουργίας.
 Την συγκέντρωση και μεταφορά προς αδρανοποίηση όλων των οστών από τα
καταστήματα της Κρεαταγοράς σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και υπό την εποπτεία
της κτηνιάτρου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και στην συμφωνηθείσα με τους εμπόρους της
Κρεαταγοράς τιμή.
Για την άσκηση της δραστηριότητας παραχωρείται προς χρήση στον ανάδοχο του
έργου γραφείο 39 m2, παρακείμενο του κλιβάνου αποτέφρωσης, έναντι καταβολής
μηνιαίου αντιτίμου προς την ΚΑΘ Α.Ε. για χρονικό διάστημα 10 μηνών ( 1/3/2016 έως
31/12/2016) , με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Κ.Α.Θ. Α.Ε. για παράταση της
παρούσης σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους & προϋποθέσεις ( από
1/1/2017 έως 31/12/2017).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19/2/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00
π.μ., στα γραφεία της ΚΑΘ Α.Ε., Ν. Μενεμένη, ΤΚ 546 28, Θεσσαλονίκη, ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος από
τη γραμματεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε. , προσερχόμενοι στα γραφεία της εταιρείας, όλες τις
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εργάσιμες ημέρες από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη της
ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, είτε να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης
Ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα της ΚΑΘ Α.Ε. (http://www.kath.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους η οποία θα είναι
σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ως εξής:
α) με αποστολή στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 08.00-14.00 (υποχρεωτικό αποδεικτικό αποστολής ή παραλαβής) και μέχρι
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλ. έως την
18/2/2016.
β) με αυτοπρόσωπη υποβολή κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του
Διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί την 19/2/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00
π.μ.

Προσφορές που θα προσκομισθούν μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και

ώρα δεν θα παραληφθούν.
Η προσφορά θα κατατεθεί σε δυο φακέλους, οι οποίοι θα περιέχονται σε κοινό φάκελο:
(1) Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει επί ποινή
αποκλεισμού:
α) Κτηνιατρική άδεια καταλληλότητας φορτηγού ψυγείου για την μεταφορά
ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 3.
β) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
(2) Φάκελος οικονομικής προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει επί ποινή
αποκλεισμού:
Οικονομική προσφορά μηνιαίου αντιτίμου, με τιμή εκκίνησης: # 163,64 # πλέον
Φ.Π.Α. 23% : 37,64 €, δηλ. συνολική τιμή εκκίνησης :# 201,28 # €.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Παραχώρηση χρήσης γραφείου 39 m2, παρακείμενο του κλιβάνου αποτέφρωσης.
εντός του περιβάλλοντος χώρου της Κρεαταγοράς της Κ.Α.Θ. Α.Ε., έναντι αποζημίωσης.
Η υποβαλλόμενη προσφορά του αναδόχου θα καταβάλλεται ως μηνιαίο αντίτιμο μετά
την έκδοση από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
Επιπροσθέτως η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα βαρύνει τον
ανάδοχο, ποσού #50,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. μηνιαίως και θα καταβάλλεται μετά την
έκδοση του σχετικού τιμολογίου από την Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση της ενημέρωσης των μισθωτών των
καταστημάτων της Κρεαταγοράς για την σύναψη σύμβασης που θα προκύψει από την
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παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκέντρωση και μεταφορά προς
αδρανοποίηση όλων των οστών από τα καταστήματα της Κρεαταγοράς.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής
& Ευρωπαϊκής νομοθεσίας με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της δημόσιας υγείας και
της προστασίας του περιβάλλοντος (χρήση φορτηγού ψυγείου, στεγανές συσκευασίες,
απαραίτητες ενδείξεις συσκευασιών, συνοδευτικά έγγραφα, μέριμνα για τη λήψη
σχετικών αδειών κ.λ.π.).
Η συγκέντρωση και μεταφορά των οστών προς τη μονάδα μεταποίησης από τον
ανάδοχο θα γίνεται στην συμφωνηθείσα με τους εμπόρους της Κρεαταγοράς τιμή, με
δικές του δαπάνες και δικά του μέσα (φορτηγό ψυγείο κ.λ.π.)
Ο ανάδοχος θα υποδεικνύει στα αρμόδια όργανα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. το συντομότερο
δυνατόν μετά την παραλαβή των υπογεγραμμένων από τον παραλήπτη (μονάδα
διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων) αντιγράφων των συνοδευτικών εμπορικών
εγγράφων,

προς καταγραφή των στοιχείων.

Κριτήρια Επιλογής κατά προτεραιότητα
Η Υψηλότερη Προσφερθείσα τιμή
Προσφορές με τιμές χαμηλότερες από την τιμή εκκίνησης δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Επιτροπή Διαγωνισμού, Τηλ: 2310-764023, εσωτ. 46

και 2310-

703022 Fax: 2310-760076, e-mail: kathgram@otenet.gr.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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