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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών επισκευής του φακελοποιητή
Francotyp FPi2000 [CPV: 30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου] της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καθώς και στην προμήθεια υλικών συντήρησης και
επισκευής τριών Η/Υ, ήτοι αναλυτικά:
Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του κατασκευαστή για την επισκευή του φακελοποιητή
Francotyp FPi2000 θα χρειαστούν:
2 X UPPER INPUT ROLLER
1 X FOLDER ROLLER ASSY
1 X MOISTENING CLOTH
3 X BRUSH
3 X Kuvertfinger Set
4 X O-RING,JOGGER
Το κόστος των ως άνω ανταλλακτικών εκτιμάται ότι δε θα ξεπεράσει το ποσό των
1.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ).
Όσον αφορά στην επισκευή των Η/Υ απαιτούνται τα κάτωθι υλικά:
3 τμχ σκληρός δίσκος SSD έως 250gb
1 τμχ μνήμη DDR 4GB
Το κόστος των ως άνω υλικών εκτιμάται ότι δε θα ξεπεράσει το ποσό των 350,00€ (χωρίς
ΦΠΑ).
Προτείνεται η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας, διότι η δαπάνη δεν
υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 του ν. 4412/2016 (Δημόσιες
Συμβάσεις Εργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)).
Η πληρωμή της δαπάνης
θα γίνει σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο και με την
προσκόμιση των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία της
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα
τεσσάρων ευρώ (2.294,00 €) με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης
οικονομικού έτους 2017 που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 277/2017 απόφαση
Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη
πίστωση ποσού 6.000,00 € στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με K.A. 620704 και τίτλο
«Επισκευές και συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» καθώς και πίστωση ποσού
650.280,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων» με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών
Τρίτων με 24%».
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