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Τ ΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ
ΘEMA : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
Βάσει του άρθρου 8, της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για την ρύθμιση των
όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης και
Αποχέτευσης, όπως αυτή υπογράφηκε στις 28/5/2009, με τελευταία ανανέωση στις
08/04/2021, προβλέπεται η προμήθεια των ειδών θερινής ένδυσης ανά εργαζόμενο : δύο (2)
παντελόνια τύπου τζιν, δύο (2) υποκάμισα κοντομάνικα, ένα (1) μπουφάν τύπου τζιν θερινό
και ένα (1) ζευγάρι μποτάκια χωρίς επένδυση.
Η παροχή σε είδος ειδών ρουχισμού εντάσσεται στην ευρύτερη έννοια των μέσων ατομικής
προστασίας του εργαζόμενου και συναρτάται άμεσα με το είδος της εργασίας, τη θέση και
τον φορέα στον οποίο απασχολείται.
Η προμήθεια των ειδών ένδυσης και υπόδησης που περιγράφεται παρακάτω, αφορά
τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατ’ άτομο και πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των
εργαζομένων της ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (σύνολο 26), για την πλήρωση όλων των απαραίτητων
προϋποθέσεων και την τήρηση των προβλεπόμενων συνθηκών εργασίας για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων τους.
Η παρούσα προμήθεια έχει κωδικό cpv: 18230000-0 και cpv: 18800000-7.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.282,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου
τον Κ.Α. 60-02. του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΜ, για το έτος 2021.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 328 και τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’ /8-8-16. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, θα
πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν από ένα (1) δείγμα για κάθε είδος της ομάδας/ων του
κατωτέρω ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που
προδιαγράφονται στη μία από τις δύο ή και στις δύο ΟΜΑΔΕΣ (ΟΜΑΔΑ Α - ΕΝΔΥΣΗ και
ΟΜΑΔΑ Β – ΥΠΟΔΗΣΗ) του κατωτέρω ενδεικτικού προϋπολογισμού.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α – ΕΝΔΥΣΗ (cpv: 18230000-0)
Α/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

52 ΤΕΜ.

55,00

2.860,00

52 ΤΕΜ.

46,00

26 ΤΕΜ.

85,00

Α

1

2

3

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΝ – Ανδρικό ή/και γυναικείο Από
ύφασμα τύπου jeans, σχέδιο κλασικό με ζωνάρι περίπου 3
πόντους θυλάκια, βαμβάκι, κλείσιμο με κουμπί και φερμουάρ
σιδερένιο ή πλαστικό ίδιου χρώματος με το ύφασμα, 5 τσέπες
(3 μπροστά και 2 πίσω), χρώματος μπλε ή μαύρο, αρίστης
ποιότητας και αντοχής)
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ - Ανδρικό και Γυναικείο.
ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ - Ανδρικό ή/και γυναικείο.
Από ύφασμα ποπλίνα 100% βαμβακερό, κλείσιμο με κουμπιά,
τσέπη στο στήθος, κοντό μανίκι.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ - Ανδρικό και Γυναικείο
ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΝ ΘΕΡΙΝΟ–Ανδρικό ή /και γυναικείο
Βαμβάκι, κλείσιμο με κουμπία ή φερμουάρ, τσέπες με κουμπί
στο στήθος και τσέπες σε λοξή γραμμή στο πλαΐ, χρώματος
μπλέ ή μαύρο, αρίστης ποιότητας και αντοχής
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ - Ανδρικό και Γυναικείο.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
(€) :
Φ.Π.Α. 24% :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
:

2.392,00

2.210,00

7.462,00
1.790,88
9.252,88

ΟΜΑΔΑ Β – ΥΠΟΔΗΣΗ (cpv: 18800000-7)
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΠΟΤΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - Ανδρικό ή/και γυναικείο.
Επιφάνεια από γνήσιο δέρμα αρίστης ποιότητας,
αντιστατική σόλα δυο πυκνοτήτων, ανατομική σόλα.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

26
ΖΕΥΓΗ

70,00

1.820,00

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ - Ανδρικό και Γυναικείο
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€)
:
Φ.Π.Α. 24% :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) :

Συντάχθηκε
Φασουλάκης Μιχάλης
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.
Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Καλογεράκη Ανθούλα
Τμήμα Λογιστικής Τ.Ε.
Προϊστ. Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

1.820,00
436,80
2.256,80

Θεωρήθηκε
Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
Οικονομολόγος Π.Ε.MSc
Γεν. Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Σαλεβουράκη Μαρία
Οικονομολόγος Π.Ε. MSc
Δ/ντρια Διοικητ. &
Οικον. Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
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