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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. ∆/νση : Mαντούδι Ευβοίας
34004 ΜΑΝΤΟΥ∆Ι

Mαντούδι, 16-11-2020
Αρ. Μελ. : 34
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Εκτυπώσεις
σχεδίων, τοπογραφικών
διαγραµµάτων κ.λ.π.»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.494,88€
CPV: 79521000-2
ΚΑ: 30-6654.0001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων, τοπογραφικών
διαγραµµάτων κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου τα οποία δεν δύναται να
εκτυπωθούν από τα υπάρχοντα µηχανήµατα.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των # 1.494,88€ # και θα
βαρύνει τον ΚΑ 30-6654.0001 του προϋπολογισµού έτους 2020-2021.
Συγκεκριµένα αφορά στην προµήθεια αντιγράφων σχεδίων και εντύπων ως κάτωθι:
1) Φωτοαντίγραφα Α4 (µονής)

τεµ 800

2) Φωτοαντίγραφα Α4 (διπλής) τεµ. 600
3) Φωτοαντίγραφα Α3 (µονής)
4) Φωτοαντίγραφα Α3 (διπλής)

τεµ. 750
τεµ. 300

5) Φωτοτυπίες ξηρογραφικό 50Μ2
6) plot εκτύπωση ασπρόµαυρη 60Μ2
7) plot εκτύπωση έγχρωµη γραµµικό 30Μ2
8) plot εκτύπωση έγχρωµη (γραµµικό µε φωτογραφίες ) 25Μ2
9) plot εκτύπωση έγχρωµη ( γραµµικό πλακάτ φουλ χρώµα ) 20Μ2
Τα ανωτέρω θα είναι αρίστης ποιότητας, επιµεληµένα και θα παραδίδονται στην
υπηρεσία από τον προµηθευτή διπλωµένα. Η υπηρεσία θα ειδοποιεί τον προµηθευτή ο
οποίος θα πρέπει άµεσα να ανταπεξέλθει για την αναπαραγωγή των αντιγράφων την ίδια
µέρα και µόνο εάν είναι µεγάλος ο όγκος να τα προσκοµίσει την επόµενη ηµέρα από την
παραλαβή τους έπειτα από συνεννόηση µε την υπηρεσία.
Θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό για να ανταπεξέλθει στην
προµήθεια.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 : Ισχύουσες διατάξεις :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων )
4. Την αναγκαιότητα για εκτυπώσεις για τις υπηρεσίες του ∆ήµου
5. ΚΑ 30-6654.0001 «Εκτυπώσεις σχεδίων, τοπογραφικών διαγραµµάτων κ.λ.π.» του
προϋπολογισµού έτους 2020
ΑΡΘΡΟ 2. Τρόπος ανάθεσης
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθ. 118
του Ν.4412/2016)
ΑΡΘΡΟ 3: Χρόνος και τόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται από την Επιχείρηση του Προµηθευτή.
Ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου ο προµηθευτής θα πρέπει άµεσα να
ανταπεξέρχεται για την αναπαραγωγή των αντιγράφων την ίδια µέρα και µόνο εάν είναι
µεγάλος ο όγκος να τα προσκοµίσει την επόµενη ηµέρα έπειτα από συνεννόηση µε την
υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ιάρκεια –Αυξοµειώσεις ποσοτήτων
Η διάρκεια της ανάθεσης θα είναι για το έτος 2020-2021 ή µέχρι της απορρόφησης του
ποσού. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ,δεδοµένου ότι δεν µπορούν να προβλεφθούν
ακριβώς, λόγω της ιδιοµορφίας της προµήθειας και αν δεν υπάρξει ανάγκη θα µπορεί να
µην απορροφηθεί όλη η ποσότητα.
ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή
µε βάση του καθοριζόµενους όρους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους που
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
∆εν απαιτείται εγγυητική συµµετοχής ούτε καλής εκτέλεσης. Επίσης λόγω ποσού δεν
είναι απαραίτητη η υπογραφή σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 6: Πληρωµή
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος που θα συνοδεύεται µε τα νόµιµα δικαιολογητικά µετά την
τµηµατική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 7: Κρατήσεις
Οι

κρατήσεις

φόρος

εισοδήµατος

4%

βαρύνουν

τον

προµηθευτή

συµπεριλαµβάνονται στην τιµή και οποιαδήποτε άλλη νόµιµη κράτηση .
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και

θα

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΤΕΜ.
800
0,04
Φωτοαντίγραφα
Α4 (μονής)
ΤΕΜ.
600
0,08
Φωτοαντίγραφα
Α4 (διπλής)
ΤΕΜ.
750
0,16
Φωτοαντίγραφα
Α3 (μονής)
ΤΕΜ.
300
0,24
Φωτοαντίγραφα
Α3 (διπλής)
Μ2
50
2,26
Φωτοτυπίες
ξηρογραφικό
Μ2
60
2,42
plot εκτύπωση
ασπρόμαυρη
Μ2
30
6,05
plot εκτύπωση
έγχρωμη γραμμικό
Μ2
25
6,85
plot εκτύπωση
έγχρωμη (γραμμικό
με φωτογραφίες )
Μ2
20
16,13
plot εκτύπωση
έγχρωμη ( γραμμικό
πλακάτ φουλ χρώμα )
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
32,00
48,00
120,00
72,00
113,00
145,20
181,50
171,25

322,60

1.205,55
289,33
1.494,88

Από τον παραπάνω προϋπολογισµό εκτιµούµε ότι το ποσό των 700,00€ θα απαιτηθεί για
το έτος 2020 και το υπόλοιπο των 794,88€ για το έτος 2021.
Μαντούδι, 16 – 11 - 2020

Μαντούδι, 16 11 – 2020
Για την Τεχνική Υπηρεσία
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Συντάξας
Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
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