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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας Σύμβασης)
Ο διαγωνισμός αφορά την την «Προμήθεια ετοίμου ασφαλτομείγματος από συγκρότημα παραγωγής
ασφαλτομείγματος για αποκατάσταση ασφαλτικών τομών από συνεργείο της ΔΕΥΑΧ»
έχει Προϋπολογισμό 45.530,00€ χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α και 56.457,20€ με ΦΠΑ. Κ.Α.Ε. 8112-07 .
CPV:44113700-2
Πιο αναλυτικά:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ασφαλτικό
σκυρόδεμα
2
Ασφαλτικό
γαλάκτωμα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV

1

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

Τόνος

730

61,00

44.530,00€

Κιλά

1000

1,00

1.000,00€

44113700-2

45.530,00€
ΦΠΑ
24% 10.927,20€
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 56.457,20€
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 45.530,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα
δώδεκα μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και προβλέπετε σχετική πίστωση στον προϋπολογισμού για το 2017 της
ΔΕΥΑΧ ΚΑΕ 8112-07. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Προμήθειας θα υπάρξει σχετική πίστωση στον
Προϋπολογισμό του 2018 της ΔΕΥΑΧ.
Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 30% με
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση
και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με
το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 13.659,00€ πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα:
Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗς 30%
CPV
Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης

ΕΙΔΟΣ

Ασφαλτικό
σκυρόδεμα
2
Ασφαλτικό
γαλάκτωμα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1

Τιμή
Μονάδος(€)

ΣΥΝΟΛΟ

Τόνος

219

61,00

13.359,00€

Κιλά

300

1,00

300,00€

44113700-2

13.659,00€
ΦΠΑ 24%
3.278,16€
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 16.937,16€
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στο σύνολο του
προϋπολογισμού.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη ή / και για μέρος της ποσότητας κάθε είδους θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον μειοδότη.
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους στον ΚΑΕ 8112-07 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΧ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή
της παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Σύμβασης όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να ασκηθεί στο 2018,
θα προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 2018.
Η Ψήφιση και Διάθεση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 8112-07 έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ 26/2017 ΑΔΑ ΩΓ9ΛΟΕΨΡΑΘ7 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ.
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που θα
δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφορά πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κωνσταντίνος Στεργιάννης
Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Σταύρος Μαυρογένης
Διαχειριστής

