Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡ-ΔΔ01/11

Θεσσαλονίκη: 28/5/2019
Αρ. Πρωτ.: 1646

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.
ειδών/υπηρεσιών

θα

προβεί στην προμήθεια/ανάθεση των ακόλουθων

: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ –

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ – ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε.» για ένα
έτος από 1/7/2019-30/6/2020 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 4.500,00€
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ CPV

90670000-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Υπηρεσίες απολύμανσης και
εξολόθρευσης σε αστικές ή
αγροτικές ζώνες

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΙΜΗ

4.500€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α

4.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.500,00€
ΦΠΑ

1.080,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.580,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής:



«ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ & ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. »
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«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ

Κ.Α.Θ. Α.Ε. & ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ –ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ »


«ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ) ΣΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε.»
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

1.

Η μυοκτονία θα γίνεται σε κλειστούς δολωματικούς σταθμούς με κλειδί ασφαλείας, σε

δύο ζώνες, μία περιμετρικά όλων των κτιρίων της Κ.Α.Θ. ΑΕ (Λαχαναγορά-Κρεαταγορά), και
μία περιμετρικά στην περίφραξη, που θα είναι στερεωμένοι σε συγκεκριμένα και αριθμημένα
σημεία. Επίσης σε ευαίσθητους χώρους για την παρουσία τρωκτικών όπως είναι τα φρεάτια των
ηλεκτρικών καλωδίων ή οι ηλεκτρολογικοί πίνακες.
2.

Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών θα είναι 450 στο σύνολο.

3.

Η συχνότητα των προγραμματισμένων εφαρμογών θα είναι δώδεκα ετησίως (μία

εφαρμογή ανά μήνα), εκτός εάν τα ποσοστά των καταναλώσεων των δολωμάτων είναι πολύ
μεγάλα σε κάποιες χρονικές περιόδους και χρειασθεί να γίνουν περισσότερες εφαρμογές, οπότε
θα πραγματοποιούνται στα ενδιάμεσα διαστήματα χωρίς επί πλέον χρέωση. Μετά τις εφαρμογές
μυοκτονίας θα ενημερώνεται εγγράφως η ΚΑΘ Α.Ε. για τις παρατηρούμενες καταναλώσεις ανά
δολωματικό σταθμό ή τις συλλήψεις ανά παγίδα σύλληψης.
4.

Σε χώρους που δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση σκευασμάτων θα γίνει τοποθέτηση

κολλητικών-οικολογικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών.
5.

Οι επιθεωρήσεις «ρουτίνας» των δολωματικών σταθμών θα περιλαμβάνουν τις εξής

ενέργειες:
6.

Α) έλεγχος για ίχνη παρουσίας εντόμων και τρωκτικών σε όλα τα κτίρια. Σε περίπτωση

που διαπιστωθούν ίχνη δραστηριότητας, θα καταγράφεται το περιστατικό και θα ενημερώνεται η
διοίκηση της Υπηρεσίας για αυτό, καθώς και για τα μέτρα καταστολής που λήφθηκαν.
7.

Β) έλεγχος όλων των δολωματικών σταθμών καθώς και των σταθμών σύλληψης,

παρακολούθησης και καταγραφής.
8.

Γ) ανανέωση των σκευασμάτων όπου κρίνεται απαραίτητο και δραστικές παρεμβάσεις σε

περίπτωση ενεργούς προσβολής.
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Οι επιθεωρήσεις ρουτίνας θα πιστοποιούνται με βεβαίωση πεπραγμένων ενεργειών

υπογεγραμμένη από τους τεχνικούς της εταιρείας. Στο έγγραφο καταγράφονται ο χώρος και
χρόνος της εφαρμογής, οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα χρησιμοποιηθέντα σκευάσματα.
10.

Μετά το πέρας του ελέγχου και εντός 10 ημερών θα ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια

Υπηρεσία για την εξέλιξη του έργου και θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις για τις
διορθωτικές ενέργειες εξάλειψης των παρασίτων και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τη
διασφάλιση της υγιεινής των χώρων (καθαριότητα, διαχείριση αποβλήτων, ορθή αποθήκευση
προμηθειών κλπ).
11.

Για τη πρόληψη της παρουσίας τρωκτικών στους εσωτερικούς χώρους δε θα γίνεται

χρήση τοξικών σκευασμάτων, καθώς αυτό απαγορεύεται ρητά βάσει της νομοθεσίας. Αντί αυτού
σε περίπτωση ενεργού προσβολής θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση κολλητικών-οικολογικών
παγίδων σύλληψης τρωκτικών ή παγίδων πολλαπλής σύλληψης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
πιθανότητα προσβολής των χώρων.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ)
Η καταπολέμηση των ερπόντων αλλά και των ιπτάμενων εντόμων (μύγες), στους χώρους της
Κ.Α.Θ. ΑΕ θα γίνεται με ψεκασμό και με σκευάσματα υγειονομικής σημασίας εγκεκριμένα από
το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Αγροτικής

Ανάπτυξης και στις συνιστώμενες δοσολογίες από τον παρασκευαστή. Ειδικότερα για τις μύγες
θα γίνεται και δολωματική επάλειψη επιφανειών με εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό
σκευάσματα. Για την καταπολέμηση της κατσαρίδας Blattella Germanica εάν αυτή εμφανισθεί
σε κάποιους χώρους, θα γίνει τοποθέτηση ειδικού εγκεκριμένου gel στους χώρους αυτούς.
Ετησίως θα γίνονται επτά προγραμματισμένες μηνιαίες εφαρμογές απεντόμωσης κατά τους
θερινούς μήνες από τον Ιούλιο 2018 έως και τον Ιούνιο 2019.
Για την καταπολέμηση άλλων ερπόντων εντόμων καθώς και ιπτάμενων (μύγα), θα
πραγματοποιείται υπολειμματικός ψεκασμός με ψεκαστήρα προπίεσης, με ειδικά ακροφύσια
λεπτής δέσμης. στους χώρους που συνιστούν εστίες πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης των
εντόμων. Ειδικότερα για τις μύγες θα γίνεται και δολωματική επάλειψη επιφανειών με
εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό σκευάσματα.
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Μετά τις εφαρμογές-ελέγχους απεντόμωσης θα ενημερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία για
την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την
αποφυγή μελλοντικών πιθανών προβλημάτων. Όλες οι εφαρμογές θα είναι διακριτικές, φιλικές
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον και δεν θα παρακωλύουν τις εν γένει λειτουργίες και
υποχρεώσεις της επιχείρησης.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Η απολύμανση για την καταπολέμηση διαφόρων μυκήτων, βακτηρίων, ιών και γενικότερα
μικροβιακών οργανισμών που πιθανόν να έχουν αναπτυχθεί, θα πραγματοποιείται με τον
ψεκασμό σε όλα τα σημεία και επιφάνειες του κοινόχρηστου χώρου της κρεαταγοράς(κεντρικός
διάδρομος, WC, Κτηνιατρική Υπηρεσία, μπαλκόνια, ράμπες, προαύλιος χώρος ) συνολικής
έκτασης περίπου 2.300 m2 με σκευάσματα αλάτων τεταρτοταγούς αμμωνίου εγκεκριμένων από
τον ΕΟΦ για τον σκοπό αυτό. Επίσης με τα ίδια σκευάσματα θα γίνεται ψεκασμός όλων των
χώρων υγιεινής (WC) και στο προαύλιο περιμετρικά των κτηρίων Λαχαναγοράς και
Κρεαταγοράς της Κ.Α.Θ. ΑΕ.
Ετησίως θα γίνονται δώδεκα προγραμματισμένες μηνιαίες εφαρμογές.
Η μικροβιακή απολύμανση για τη καταπολέμηση μικροβίων, ιών, μυκήτων κλπ, θα
πραγματοποιηθεί σε όλα τα σημεία και επιφάνειες του κοινόχρηστου χώρου της κρεαταγοράς,
στους χώρους υγιεινής (π.χ. τουαλέτες, αποδυτήρια) και λοιπούς χώρους που περιγράφονται
ανωτέρω.
Επιπροσθέτως
1. αν χρειασθούν έκτακτες επισκέψεις θα γίνονται χωρίς επιπλέον χρέωση
2. ο ανάδοχος υποχρεούται να μας καταθέσει μία μελέτη στην οποία θα καταγράφονται
και οι προτάσεις του για τη βέλτιστη απόδοση της μυοκτονίας.

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
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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
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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