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ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 
 
 
       

Χανιά 07/01/2020 
 
 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.   

Κωδικός προϋπολογισμού 2020 : 6461-009   CPV: 90910000-9 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσίας :«Καθαρισμός κτιρίων και Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΧ» 

Η προς υλοποίηση υπηρεσία κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)  ως πίνακες 
Προϋπολογισμού.                                               

                                                                                           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

   Α/Α Περιγραφή 
Αξία χωρίς ΦΠΑ 

1 
Καθαρισμός  κτιρίων  και εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΧ  σύμφωνα με τις  παρ. Α1, Α2 ,Α3, 

Β,  Γ και Δ των Τεχνικών  Προδιαγραφών. 
153.600,00€ 

  Φ.Π.Α 24% 36.864,00€ 

  Τελικό Σύνολο 190.464,00€ 

 
Η δαπάνη για την Υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 153.600,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για διάστημα (24) εικοσιτεσσάρων 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι (3 ½) τρεισήμισι μήνες και αύξηση της 

προσυπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 15%. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ. Η δαπάνη για την Χρηματοδότηση της σύμβασης για την 

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020,2021 και 2022  του Φορέα στον Κ.Α.Ε.6461-009. Για το ανεκτέλεστο 
τμήμα της Υπηρεσίας ή για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης θα προβλεφθεί και ανάλογη πίστωση στο έτος 2022.  

Το δικαίωμα της προαίρεσης θα ασκηθεί με τους ίδιους όρους του διαγωνισμού χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. Η 
αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης  ανέρχεται σε  23.040,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα:  

                                                                     
                                                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 15% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για διάστημα (3 ½) 

τρεισήμισι μήνες   
23.040,00€ 

  5.529,60€ 

  

 
28.569,60€ 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας 
διακήρυξης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του 
Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 

του παρόντος διαγωνισμού. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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		2020-03-20T12:54:05+0200




