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Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια
εξαρτημάτων Η/Υ και ανταλλακτικών επισκευής φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και εκτυπωτή,
ήτοι αναλυτικά:
6
1
1
1

τμχ USB 64KB Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
7,00 €/τμχ
τμχ οθόνη 22’’ για Διυλιστήριο Αυλίδας 85,00 €/τμχ
τμχ μηχάνημα Power Bank Γραφείου Γενικής Δ/νσης 25,00 €/τμχ
τμχ bush press roller (11,00 €/τμχ) και 1 τμχ upper roller (32,00 €/τμχ) για την
επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου KYOCERA DC2120 του Γραφείου
Πρωτοκόλλου
1 εργασία επισκευής του ως άνω φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 35,00 €
3 τμχ δίσκος SSD 2,5”” 240 GB για Η/Υ
40,00 €/τμχ (1 τμχ Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών & 2 τμχ Τεχνική Υπηρεσία)
1 τμχ δίσκος SSD 2,5”” 250 GB για Η/Υ Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 60,00 €/τμχ
1 κιτ επισκευής για φωτοαντιγραφικό KYOCERA ΜΚ 1150 του Λογιστηρίου 150,00 €/τμχ
Στις ως άνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
30125000-1
Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών
50313100-3
Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
30237100-0
Μέρη υπολογιστών
Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας 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 560,00 € 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., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο υφίσταται
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 18.000,00 €, στον Κ.Α. 620704 με τίτλο «Επισκευές & Συντ.
επ. & λοιπ. Εξοπλ.». καθώς και πίστωση ποσού 670.128,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»
με Κ.Α. 54006224 και τίτλο «ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».
Η Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών
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