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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε σε προμήθεια αναλώσιμων
υλικών για το σκάφος της ΔΕΥΑΧ που προορίζεται για τις ανάγκες μεταφοράς προσωπικού του
Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας, σκάφος
(QUICKSILVER 620) για την τακτική και έκτακτη μεταφορά του προσωπικού, επισκεπτών, υλικών
κλπ καθώς το κύριο μέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται στην Νησίδα Πασσά. Το σκάφος αυτό τις
εργάσιμες ημέρες εκτελεί τουλάχιστον 10 δρομολόγια μεταξύ της Ευβοϊκής Ακτής και Νησίδας
Πασσά με βάση το καθιερωμένο πρόγραμμα. Λόγω του ότι το σκάφος ήταν εκτός λειτουργίας
εξαιτίας ζημιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποια υλικά του έχουν φθαρεί και πρέπει να
προβούμε στην αντικατάστασή τους ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τους παραπάνω
λόγους.
Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε προμήθεια αναλωσίμων για το σκάφος:
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Μπαλόνια σκάφους 22cm X 64cm (ευρωπαϊκής ή
αμερικάνικης προέλευσης)
Βεγγαλικό χειρός Jupiter ειδικό για τη ναυτιλία
Καπνογόνο κινδύνου ναυτιλίας για σκάφη
Σχοινί 3-κλωνο βυθιζόμενο nylon Φ12
Σχοινί 3-κλωνο βυθιζόμενο nylon Φ6
Σχοινί βυθιζόμενο πολυεστερικό Φ6
Βυθιζόμενη αντλία 12V σεντίνας ¾ με αυτόματο
φλοτέρ
Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6kg κατάλληλος
για σκάφη
Σετ κόρνας αερίου (μηχανισμός και φιάλη)
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ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):
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824,00

Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και το κόστος μεταφορικών
επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία
έκδοσης του τιμολογίου.

Η προμήθεια, κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
34516000-7 Προστατευτικά πλευρών σκάφους
39541120-3 Σκοινιά
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες
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42122000-0 Αντλίες
35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας
Επειδή συντρέχει επείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν.
3463/2006, προτείνεται η εκτέλεσή της να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν
υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 328 παρ. 1 του ν. 4412/2016
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)).
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας
ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του
οικονομικού φορέα, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
Η δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 824,00 € (χωρίς ΦΠΑ) θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ.
249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
18.000,00 € στο κεφάλαιο «Αναλώσιμα Υλικά» με K.A. 250501 και τίτλο «Λοιπά αναλώσιμα
υλικά με ΦΠΑ 24%», καθώς και πίστωση ποσού 40.632,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ
εξόδων» με Κ.Α. 54002524 και τίτλο «ΦΠΑ Αναλωσίμων Υλικών με 24%».
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