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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την υπ’ αριθμ. 43/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ , εγκρίθηκαν οι όροι
της με αρ. Πρωτ. 4894/04-07-2018 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
ειδών γραφικής ύλης και εντύπων».
Ο

εν

λόγω

διαγωνισμός

(ΑΔΑΜ

Διακήρυξης

18PROC003409824

2018–07-11),

προϋπολογισμού 59.800,00 €, χωρίς ΦΠΑ , είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
στις 24-07-2018 και ώρα 10:30 π.μ.
Έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και η με αρ. Πρωτ. 3779/2606-2017 σύμβαση για την προμήθεια εντύπων έχει εξαντληθεί.
Η ανάγκη για την προμήθεια εντύπων που αφορούν στην αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
είναι αδιάλειπτη, αφού αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην είσπραξη των κύριων και βασικών
εσόδων της Επιχείρησης, ήτοι αναλυτικά:
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 11,4Χ23 ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΤΩ
ΔΕΞΙΑ (για εμφακελωτική μηχανή)

Μ/Μ

ΠΟΣ/ΤΑ

ΤΙΜΗ/
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΕΜ
100.000
0,02 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ

2.000,00 €
2.000,00 €
480,00 €
2.480,00 €

Ως εκ τούτου, προτείνεται η απευθείας ανάθεση της ως άνω προμήθειας σε εφαρμογή του
άρθρου 236 παρ. 10 του ν. 4412/2016 και των διατάξεων του άρθρ. 328 του ν. 4412/2016 (Δημόσιες
Συμβάσεις Εργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)).
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του
Συμφωνητικού ή έως της εξάντλησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο κεντρικό κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού Νεοφύτου
69 - Χαλκίδα, με ευθύνη και δαπάνες του Προμηθευτή, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την
ημερομηνία ανάθεσης.
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Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας
ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
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 εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν:
• Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Ι.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από
την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
• Τιμολόγιο .
• Πρωτόκολλο παραλαβής.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την
έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και β) κατά το χρονικό διάστημα
καθυστέρησης υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών λόγω υπαιτιότητας του Παρόχου.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') επιβάλλεται
κράτηση ύψους 0,06% (υπέρ ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης.
Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Η συνολική δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ
(2.480,00 €) με ΦΠΑ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2018 που
έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 277/2017 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, στους Κ.Α. 640700 & 54006424.
Η Υπεύθυνη
Γραφείου Προμηθειών

Θεωρήθηκε
Η Δ/ντρια Διοικ/κών
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