Θεσσαλονίκη : 20-09-2016
Αρ. πρωτ.:522/5/19-9-2016
Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546 28
Πληροφορίες : Η Επιτροπή
Τηλ.
: 2310764023
Φαξ
: 2310760076
Email
: kathgram@otenet.gr,
nomiki@kath.gr
ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς.
Σας γνωρίζουμε ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ενδιαφέρεται για τη σύναψη
ετήσιας σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη για την ανάθεση τη υπηρεσίας «ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε. » για το χρονικό
διάστημα του ενός (1) έτους, ήτοι από 19-10-2016 έως και 18-10-2017, με όρους και προϋποθέσεις
που έχουν ως εξής:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
1. Κάλυψη της λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων της Κρεαταγοράς (ψυκτικοί θάλαμοι και
καταψύξεις των καταστημάτων) με πρωινή 4ωρη παρουσία δύο (2) ημέρες τη βδομάδα (Δευτέρα –
Παρασκευή (08:00-12:00) με δύο (2) ψυκτικούς.
2. Συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων της Κρεαταγοράς.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Με το πέρας της συντήρησης ο ανάδοχος :
1. Θα ενημερώνει το «Βιβλίο συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων και των
ηλεκτρονικών συστημάτων της Κρεαταγοράς της ΚΑΘ ΑΕ», στο οποίο θα αναφέρονται οι
εργασίες που κάθε φορά εκτελούνται και θα υπογράφεται από τον ίδιο και από τον αρμόδιο
υπάλληλο (ηλεκτρολόγο) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της ΚΑΘ Α.Ε.
2. Θα εκδίδει βεβαίωση καλής λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων και συντήρηση των
ηλεκτρονικών συστημάτων των εκάστοτε ελεγχθέντων καταστημάτων.
3. Η επίβλεψη-συντήρηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με προδιαγραφές ISO.

ΑΜΟΙΒΗ
Στην προσφορά ο κάθε ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ταυτόχρονα και το κόστος σε
περίπτωση κλήσης σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή του 24ώρου (συμπεριλαμβανομένων των
αργιών) κατά τις οποίες θα είναι υποχρεωμένος να μεταβεί στην Κρεαταγορά για την αντιμετώπιση
κάθε εκτάκτου προβλήματος.
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 εκμισθωτές των καταστημάτων.
Στις περιπτώσεις που θα κληθεί εκτάκτως από μισθωτή καταστήματος, μετά από το πέρας
της εκτέλεσης των εργασιών, θα εκδίδει Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εργασιών, το οποίο θα
υπογράφεται από τον ίδιο και από τον μισθωτή του καταστήματος
Οι έκτακτες ώρες που θα απατηθούν για την επισκευή των βλαβών από οπουδήποτε
προέρχονται βαρύνουν την ΚΑΘ Α.Ε.
Σας επισημαίνεται ότι πλέον για δαπάνες άνω των 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα παρακρατεί από την αμοιβή του αναδόχου 0,1% και τέλος χαρτοσήμου 3%
πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού, ποσό το οποίο θα αποδίδει στην Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. και επιπροσθέτως θα υπογραφεί σχετική σύμβαση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε όπως μας
αποστείλετε την προσφορά σας, έως την 5-10-2016 και ώρα 14:00.

Cpvs: 50730000-1
Προυπολογισμός : 14400,00€
Η Επιτροπή.
Γκούρτσας Χρήστος
Δεμερτζή Αικατερίνη
Στεφανίδου Στυλιανή
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