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ΠΡΟΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

   Προϋπολογισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια τριχλωριούδους σιδήρου για τις ανάγκες της ΕΕΛ Χανίων και 
του δικτύου  Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ. 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)  
ως πίνακας Προϋπολογισμού. 

Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο του Προϋπολογισμού της Διακήρυξης  που συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας. Η εκτιμώμενη αξία για την προμήθεια είναι 90.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. -- Κ.Α.Ε. 6264-039  
Προϋπολογισμού  2018. 

Το υπό προμήθεια είδος , είναι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ -  CPV 24312122-5 

 

Ποσότητα (κιλά) Τιμή μονάδας (€/κιλό) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

1  Τριχλωριούχος σίδηρος FeCl3 39% κβ   
CPV 24312122-5 

 

 300.000 0,30 90.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ    90.000,00€ 

ΦΠΑ 24%       21.600,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     111.600,00€ 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 90.000,00€ ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για χρονικό 
διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που μπορεί να αυξομειωθεί κατά (4) τέσσερις 
μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ χωρίς καμιά απαίτηση από τον προμηθευτή, και θα χρηματοδοτηθεί από 
ιδίους πόρους. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 30% με 
αντίστοιχη μείωση της δαπάνης ή να αυξάνει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 15% 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 13.500,00€  € πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Επιπλέον Ποσότητα 
δικαιώματος 
προαίρεσης (kg) 

Τιμή μονάδας (€/κιλό) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το 
δικαίωμα προαίρεσης (€) 

1 Τριχλωριούχος Σίδηρος 
FeCl3 39% κβ 

 45.000 0,30 13.500,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ    13.500,00€ 

ΦΠΑ 24%      3.240,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    16.740,00€ 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της 

 

 



παρούσας διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Σύμβασης όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να  ασκηθεί στο 2019, 
θα προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 2019. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που θα 
δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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