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ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Ν.4412/2016 αρθ.328)

Η ∆ΕΥΑ Κοζάνης πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ» µε αντίστοιχα CPV:22822000-8 και 30199710-0,
και συνολικού προϋπολογισµού 7.910,00€ πλέον Φ.Π.Α. και σας καλεί να καταθέσετε
προσφορές.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εν λόγω προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και έχει εγγραφή στον
προϋπολογισµό του 2017 και έχει Α∆ΑΜ ∆έσµευσης .
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ΕΥΑΚ (2ο χλµ Κοζάνης-Θεσ/κης), έως
και την Παρασκευή 05-05-2017 και ώρα 12:30. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
το Τµήµα Προµηθειών στο τηλ 2461051540 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΚ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Παράρτηµα Όρων-Απαιτήσεων-Προδιαγραφών
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50100 ΚΟΖΑΝΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΟΙ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Το παράρτηµα που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης, περιλαµβάνει όλους τους όρους µε
βάση τους οποίους θα εκτελεσθεί η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ».
ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 328) και µε
βάση το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι συµβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα προκύπτουν από την
συνδυασµένη ερµηνεία τους.
Η σειρά ισχύος σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν συµφωνούν µεταξύ τους
καθορίζεται να είναι η παρακάτω :
1. Παράρτηµα
2. Η Οικονοµική Προσφορά που περιλαµβάνει τις προσφερόµενες τιµές.
Όλων πάντως των παραπάνω συµβατικών τευχών υπερισχύει η σύµβαση της προµήθειας
(συµφωνητικό) που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείµενο της προµήθειας αυτής, είναι η προµήθεια 275.000 εντύπων λογαριασµών και 200.000
φακέλων µε υποχρέωση παράδοσης της στην έδρα της Επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η προµήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών της ∆ΕΥΑΚ για 12 µήνες.
2. Η προµήθεια θα γίνεται τµηµατικά κατόπιν εντολών προµήθειας τις οποίες θα εκδίδει η ∆ΕΥΑΚ προς
τον ανάδοχο και συγκεκριµένα από την ηµέρα υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
3. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει τα υλικά σε χρονική περίοδο δέκα ηµερών από
την ηµέρα που θα του ζητείται. Σε περίπτωση που τα υλικά δεν παραδοθούν στο διάστηµα αυτό ή
αυτά δεν είναι καλής ποιότητας, κατόπιν ελέγχου η ∆ΕΥΑΚ µπορεί να προµηθεύεται από άλλον
προµηθευτή και η διαφορά της τιµής θα βαρύνει τον προµηθευτή.
4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται αµέσως µε την παράδοση από αρµόδιο υπάλληλο της
∆ιοικητικό - Οικονοµικής Υπηρεσίας µε δελτίο παραλαβής. Η παράδοση δεν θα αναγνωρίζεται από
την ∆ΕΥΑΚ εάν δεν συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο παραλαβής.
5. Η ∆ΕΥΑΚ έχει το δικαίωµα :
α) Να επαναλάβει την πρόσκληση λόγω ασύµφορων προσφορών ή να την επικυρώσει.
β) Να αυξοµειώσει τις ποσότητες κατά 30% ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΚ σε έντυπα
λογαριασµών και σε φακέλους.
γ) Να αλλάξει οτιδήποτε είναι προτυπωµένο στα έντυπα των λογαριασµών και στους φακέλους,
όποτε η ίδια κρίνει και εφόσον το ζητήσει δεκαπέντε ηµέρες πριν την παράδοση υλικών.
6. O προµηθευτής δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αναθεωρήσεως των τιµών, για τυχόν υπερτίµηση
των υλικών από οποιαδήποτε αιτία ή αποζηµιώσεως στην περίπτωση που δεν απορροφηθεί
ολόκληρη η ποσότητα κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης καθ’ ότι η ∆ΕΥΑΚ διατηρεί το
δικαίωµα να απορροφήσει οποιαδήποτε ποσότητα επιθυµεί.
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Τα έντυπα πρέπει να είναι :
1. Μεγέθους Α4 και βάρους 100 gr/m2 (Για τους λογαριασµούς ύδρευσης & τηλεθέρµανσης).
2. Οι λογαριασµοί Ύδρευσης και Τηλεθέρµανσης να είναι βάρους 100 gr/m2 και διάτρητα οδοντωτά
οριζόντια κοµµένα στα 193mm από πάνω ή στα 104mm από κάτω, καθώς επίσης στο κάτω µέρος

(των 104mm) διάτρητα κοµµένο κάθετα στα 33mm από αριστερά (προδιαγραφές για
ταχυπληρωµή).
3. Οι λογαριασµοί Ύδρευσης και Τηλεθέρµανσης θα είναι 260.000 και θα είναι προτυπωµένοι και από
τις δύο πλευρές.
4. 15.000 έντυπα Α4 βάρους 80 gr/m2 και χρώµατος λευκό και θα είναι προτυπωµένα µόνο από την
µία πλευρά, (χωρίς διάτρηση).
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
Οι φάκελοι (δείγµα φακέλου σας παραδίδεται µε το παρών) πρέπει να είναι :
1. Πλάτους 228mm -240mm
2. Ύψος 110mm – 130mm
3. Βάρος 80gr/m2 – 100gr/m2

Το καπάκι που σφραγίζει να έχει
διάσταση από 35mm ελάχιστο έως
41mm µέγιστο. (Ίσιο ή τριγωνικό)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ (∆ΕΥΑΚ)

Το
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τέλος θα
τυπωθεί
µόνον εάν
ζητηθεί
από την
∆ΕΥΑΚ
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Κοζάνης
Αρ. Αδ. 1
ΕΛΛΑΣ - HELLAS

4. Πάνω αριστερά θα είναι τυπωµένο το λογότυπο της επιχείρησης:
5. Το πληρωµένο τέλος ταχυδροµείου θα τυπωθεί µόνον εάν ζητηθεί από την ∆ΕΥΑΚ, (θα
υπάρξει συνεννόηση).
6. Κάτω δεξιά θα είναι τυπωµένη η λέξη : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
7. Στην πίσω πλευρά του φακέλου, θα είναι τυπωµένη η φράση : ¨ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ :
2461034000¨. Επίσης θα είναι τυπωµένη η φράση : ¨∆ιεύθυνση επιστροφών 2ο χλµ. Κοζάνης
Θεσ/νίκης¨ στο πάνω µέρος του φακέλου στη µέση και στα δεξιά πάνω ένα 1D 128 type barcode 6
χαρακτήρων.
8. Το παράθυρο να ξεκινά από 20mm έως 25mm από αριστερά, 12mm έως 20mm από κάτω και να
έχει 105mm µήκος και 45mm ύψος. Αντίστοιχα µπορεί να ξεκινά στις ίδιες αποστάσεις από
δεξιά(θα υπάρξει συνεννόηση).
9. Προσοχή: Η ποιότητα του χαρτιού και των κολλήσεων στα πλαϊνά του φακέλου πρέπει να είναι
άριστη, ειδάλλως δεν εισάγει ο φακελοποιητής τον λογαριασµό στον φάκελο.
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνονται µε βάση τις κάθε φορά ποσότητες που παραδίδονται µετά
από εντολή της ∆ΕΥΑΚ.
2. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
3. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (∆ΕΥΑΚ).
4. Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από την παράδοση των
υλικών.
ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ
1. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τις κάθε φορά ζητούµενες ποσότητες υλικών
(άµεση παράδοση) εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση σε αυτόν της εντολής προµήθειας
της αναθέτουσας αρχής (∆ΕΥΑΚ).
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης και µη τήρησης της παραπάνω προθεσµίας από τον ανάδοχο θα
επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους 20 ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Έντυπο Α4 100 gr/m2

Φύλλα

260.000

0,014 €

3.640,00 €

2

Έντυπο Α4 80 gr/m2

Φύλλα

15.000

0,018 €

270,00 €

3

Φάκελοι

Τεµάχια

200.000

0,020 €

4.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.910,00 €

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1.898,40 €
9.808,40 €

Η προσφορά για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ» θα
κατατεθεί σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΑ

1

Έντυπο Α4 100 gr/m2

Φύλλα

260.000

2

Έντυπο Α4 80 gr/m2

Φύλλα

15.000

3

Φάκελοι

Τεµάχια

200.000

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ

∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

