Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡ-ΔΔ01/11

Θεσσαλονίκη:28/5/2019
Αρ. Πρωτ.: 1644

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 : ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε.
για ένα έτος από 1/7/2019-30/6/2020 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 900,00
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

33698100-0

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΤΙΜΗ

900,00€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α

900,00

ΣΥΝΟΛΟ 900,00€
ΦΠΑ

216,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.116,00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1) Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου και οι εκτελούμενες εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν
είναι :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
-Μικροβιολογική ανάλυση νερού (4)
-Φυσικοχημικές αναλύσεις σε δείγματα νερού (1) και προσδιορισμός βαρέων μετάλλων)
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(1)
- προσδιορισμός φυτοφαρμάκων (1)
-Μικροβιολογική ανάλυση επιφανειών (80)

2.
Η ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την ανάλυση ακολουθώντας αποδεκτές
μεθόδους ανάλυσης και να εκδώσει για κάθε ανάλυση «Έκθεση Δοκιμών» στα Ελληνικά (και
Αγγλικά, εφόσον ζητηθεί), υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο αναλυτή, στο οποίο θα
αναφέρεται: περιγραφή του δείγματος και ημερομηνία παραλαβής του από τα σημεία
δειγματοληψίας της Κ.Α.Θ Α.Ε., η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού(Έκθεσης Δοκιμών)
από την ανάδοχο, η μέθοδος, το είδος και η μέθοδος ανάλυσης και τα αποτελέσματα.
3.
Η παραλαβή των προς ανάλυση δειγμάτων θα γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες
παρουσία των αρμοδίων οργάνων της Κ.Α.Θ. Α.Ε., τα οποία θα υποδεικνύουν τα σημεία
δειγματοληψίας στους υπεύθυνους δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται στην
Κ.Α.Θ Α.Ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα(το αργότερο σε 15 ημέρες). Η παραλαβή των
αποτελεσμάτων και η καλή εκτέλεση των εργασιών θα βεβαιώνεται από τα αρμόδια όργανα
της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεσθε να καταθέσετε την προσφορά σας στο Γραφείο
Προμηθειών μέχρι και την 10/6/2019 και ώρα 14.00μ.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., στοιχείων που
θα απαιτηθούν για την αποπληρωμή της δαπάνης.
Για την αμοιβή Η ΚΑΘ Α.Ε. θα παρακρατεί από την αμοιβή του αναδόχου:
1. κράτηση ύψους 0,07% 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.
2. κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, πλέον
ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την ΚΑΘ Α.Ε. στο όνομα και
για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Η
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προαναφερόμενη κράτηση θα παρακρατείται μετά την έκδοση της κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών και τους όρους αυτής
(ημερομηνία έναρξης κ.α.) και όπως αυτή θα ισχύσει.
3. κράτηση 0,06% και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού,
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016
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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