ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΛΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΙΚΟΤ
ΙΥ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2621/30-8-2019
Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δπλάκεη ηεο ππ' αξηζκ. 601/3/29-8-2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (επηρεηξήζεηο, λνκηθά ή θπζηθά
πξόζσπα) πνπ επηζπκνύλ λα αγνξάζνπλ ην παξαθάησ πεξηγξαθόκελν ΙΥ ΔΠΙΒΑΣΙΚΟ
ΟΥΗΜΑ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ. .
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 13/9/2019, θαη ώξα 10:00 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο
ΚΑΘ Α.Δ., Ν. Μελεκέλε, ΣΚ 546 28, Θεζζαινλίθε, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνύ.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηελ Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο από ηε
γξακκαηεία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., πξνζεξρόκελνη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, όιεο ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο από 08.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ. κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο
δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, είηε λα ιάβνπλ γλώζε ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο από
ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΑΘ Α.Δ. (http://www.kath.gr).
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ε νπνία ζα είλαη ζε
θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν σο εμήο:
α) κε απνζηνιή ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο
από 08.00-14.00( ππνρξεσηηθό απνδεηθηηθό απνζηνιήο ή παξαιαβήο) θαη κέρξη ηελ
πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ δει. έσο ηελ 12-9-2019.
β) κε απηνπξόζσπε ππνβνιή θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ν
νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ 13/9/2019 θαη ώξα 10:00 π.κ. Πξνζθνξέο πνπ ζα πξνζθνκηζζνύλ
κεηά ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα δελ ζα παξαιεθζνύλ.
Ο Κπξίσο Φάθεινο ζα πεξηέρεη 2 ππό-θαθέινπο:
Τπνθάθεινο Α΄, ν νπνίνο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
Γήισζε όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ ηερληθώλ θαη κε ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνο πώιεζε
νρήκαηνο.
Τπνθάθεινο Β΄, ν νπνίνο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πεξηέρεη:
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα εθάπαμ πιεξσκή ηνπ πνζνύ (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία), κε ηηκή εθθίλεζεο: # 1.500,00 #
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ
ΜΑΡΚΑ: BMW3 SERIES /346L /AL31 ΥΡΩΜΑΣΟ ΜΑΤΡΟΤ, ΠΔΝΣΑΘΔΗΟ
ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ: ΝΕΝ 9261
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ: 05/09/2003

ΚΤΛΗΝΓΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΑ: 1895cm3
ΣΤΠΟ ΚΑΤΗΜΟΤ:ΑΜΟΛΤΒΓΖ ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΑΗ ΤΓΡΑΔΡΗΟ (ΣΟ ΟΥΖΜΑ ΔΓΗΝΔ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΚΔΤΖ ΤΓΡΑΔΡΗΟΚΗΝΖΖ ΑΠΟ 21/09/2015)
ΓΗΑΝΤΘΔΝΣΑ ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ ΣΖΝ 30/08/2019: 248.612 km
ΑΡΗΘΜΟ ΠΛΑΗΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΑ: NBAAL31030AY39353

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ ζα παξαιεθζνύλ,
εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθόηεξα :
α) ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ σο αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν, θαηαρσξίδεη όζνπο ππέβαιαλ
πξνζθνξέο, θαζώο θαη ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο – δειώζεηο. (Τπνθάθεινο Α)
Καηόπηλ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο

απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο θαη πξνβαίλεη αηηηνινγεκέλα ζηελ απνδνρή ή απόξξηςή ησλ
ζπκκεηερόλησλ.
β) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, νη
θάθεινη ησλ ππνβιεζεηζώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ

(Τπνθάθεινο Β)όζσλ εθ ησλ

ζπκκεηερόλησλ έγηλαλ απνδεθηά ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.
Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ηηο θαηαρσξίδεη
ζην πξαθηηθό θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο, ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα θαη ηελ
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ-πιεηνδόηε.
ηελ πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμύ εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελώπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο
ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Ζ απνπζία ζπκκεηέρνληνο ζηελ πξναλαθεξόκελε θιήξσζε δελ θσιύεη
ηελ επηηξνπή από ηελ δηελέξγεηα ηε θιήξσζεο.
Σν ελ ιόγσ πξαθηηθό θνηλνπνηείηαη από ηελ Δπηηξνπή ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κ.Α.Θ.
Α.Δ., ην νπνίν απνθαζίδεη επί όισλ ησλ ζηαδίσλ έσο θαη ηελ θαηαθύξσζε ή κε ηνπ
Γηαγσληζκνύ.
Ζ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Καηά ηεο απόθαζεο απηήο θαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ
εκεξώλ από ιήςε γλώζεο , ρσξεί έλζηαζε από εθείλνπο, νη νπνίνη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ,
ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ, ε νπνία απνθαζίδεη ηειεζίδηθα..
Καηά ηεο απόθαζεο απηήο δελ ρσξεί άιιν έλδηθν κέζν

Ε) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηώλ, ζα εθδνζεί ην αληίζηνηρν ηηκνιόγην
πώιεζεο
Κριτήριο Δπιλογής: Ζ Τψηλότερη Προσυερθείσα τιμή
Πξνζθνξέο κε ηηκέο ρακειόηεξεο από ηελ νξηδόκελε ηηκή εθθίλεζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΓΟΡΑΣΗ
Ο αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα πξνβεί, κε δαπάλεο ηνπ,ζε όιεο ηηο λόκηκεο ελέξγεηεο γηα ηε
κεηαβίβαζε ηνπ νρήκαηνο ζην όλνκά ηνπ κεηά ηε ζύλαςε ηεο αληίζηνηρεο ζύκβαζεο.
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΘ Α.Δ.
Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε θάζε ππνζηεξηθηηθή ελέξγεηα πνπ ζα δηεπθνιύλεη
ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό.
Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. νπδεκία επηβάξπλζε ζα έρεη γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ απηνθηλήηνπ.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, Σει: 2310-764023, Fax: 2310-760076, email: kathgram@otenet.gr.
Ο Γιεσθύνων ύμβοσλος
της Κ.Α.Θ. Α.Δ.

ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΠΟΤΡΗ

