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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας δύο (2) ψυγείων
Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη
σύναψη σύμβασης για προμήθεια δύο (2) ψυγείων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη
τεχνική έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. Η εν λόγω
ανάθεση θα διέπετε από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε
κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο
της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα, έως την 10η Μαΐου 2022
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., λαμβάνοντας αριθμό Πρωτοκόλλου. Στον εν λόγω
φάκελο θα αναγράφεται το αντικείμενο του διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς το
Τμήμα Προμηθειών.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή
χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ.
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 240,00 € , (δηλαδή συνολικά στο ποσό των
1.240,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού
64.98.099 και 54.00 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV: 39711130-9). Για
την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με
αριθ. πρωτ. 7676Α/14-04-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήματος της Διοικητικής
Διεύθυνσης για την προμήθεια 2 ψυγείων( για τη φύλαξη του γάλακτος , νερού στις
απογευματινές βάρδιες).

Τεχνικά χαρακτηριστικά των ψυγείων :
Χωρητικότητας 70 lt- 90lt τουλάχιστον.
Ενεργειακής κλάσης: Α τουλάχιστον.
Για τη παραπάνω προμήθεια το εκτιμώμενο κόστος, είναι 500€ (1 ψυγείο) πλέον
Φ.Π.Α(24%).

Η προμήθεια με συνολικό εκτιμώμενο κόστος ποσού 1.000€ (2 ψυγεία) συν
ΦΠΑ(24%) και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV: 39711130-9), θα διέπετε από
τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του

Ν.4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από

ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 64.98.099 και 54.00
Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση διότι η
δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο.
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