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Προμήθεια Εντύπων
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ΤΙΤΛΟΣ : και Υπηρεσίες Επιτύπωσης
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.550,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
της προμήθειας και της υπηρεσίας στο σύνολό της.
Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της
προμήθειας και της υπηρεσίας, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα
αναφέρεται σε τμήμα της.
Σε περίπτωση ανάγκης για τυχόν εμφακέλωση ενημερωτικών ή διαφημιστικών
φυλλαδίων, η σχετική δαπάνη εκτιμάται σε τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
(4,50) ανά χιλιάδα.
Άρθρο 2 : Τρόπος ανάθεσης / Κριτήριο ανάθεσης
Η ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας και της υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί
με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016
(Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Άρθρο 3: Συχνότητα αποστολής / Παράδοση στοιχείων πελατών /
καταναλωτών.
Η ΔΕΥΑΛ θα παραδώσει στον Ανάδοχο περίπου 650.000 λογαριασμούς όλο το
έτος. Οι αποστολές – παραδόσεις θα είναι δέκα πέντε (15) ανά δίμηνο. Τα

αναλυτικά στοιχεία των πελατών και των λογαριασμών ύδρευσης αυτών θα
παραδίδονται μέσω ηλεκτρονικού αρχείου.
Η αποστολή κάθε ηλεκτρονικού αρχείου προς τον Ανάδοχο θα συνοδεύεται και
από έγγραφη αναφορά στο πλήθος των ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ, οι οποίοι ζητούνται να εκτυπωθούν εμφακελωθούν και να παραδοθούν
στην ΔΕΥΑΛ . Η εν λόγω έγγραφη αναφορά θα έχει θέση <<Εντολής Εκτέλεσης
της υπηρεσίας,>>, κατά το πλήθος των λογαριασμών στο οποίο αναφέρεται
κάθε φορά.
Άρθρο 4: Διαδικασία Παραγωγής – Επιτύπωσης – Εμφακέλωσης – Χρόνος
εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος, βάσει των στοιχείων που του παραδίδονται, υποχρεούται να
επιτυπώνει, να εμφακελώνει και να παραδίδει τους <<ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ>> στην
ΔΕΥΑΛ , το πολύ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα
παραλαβής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου. Η ημερομηνία παραλαβής
του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου από τον Ανάδοχο θα πιστοποιείται και από
την <<Εντολή Εκτέλεσης της υπηρεσίας,>> του προηγούμενου άρθρου 3 της
παρούσας.
Η εμφακέλωση θα πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
μη αλλοίωση του εσωκλειόμενου <<ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ>> αλλά και να μην
αποκρύπτονται τα Πλήρη Στοιχεία Παραλήπτη από το παράθυρο του
ΦΑΚΕΛΟΥ.
Ως

<<

Πλήρη

Στοιχεία

Παραλήπτη>>

η

ΔΕΥΑΛ

ορίζει

τα

εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ
Άρθρο 5ο: Συνεννόηση – αλληλογραφία μετά την υπογραφή της Σύμβασης
Όλες οι μεταξύ της ΔΕΥΑΛ και του Ανάδοχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν σε
διευκρινίσεις, ή σε θέματα καθυστερήσεων είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή
δήλωση, γίνονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.
Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν
δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με
οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 6 : Υπεργολαβίες / Συνεργασίες
Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της προμήθειας και της υπηρεσίας, στο σύνολό
του δεν δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους.
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Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους
όρους της παρούσας μελέτης και να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας και της υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στη ΔΕΥΑΛ ή σε τρίτους από την μη τήρηση
της νομοθεσίας αυτής , υποχρεούται μόνο ο Ανάδοχος προς την αποκατάσταση
της.
Η ΔΕΥΑΛ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας και της υπηρεσίας. Η
ΔΕΥΑΛ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιασδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου.
Άρθρο 8 : Χρόνος Ισχύος σύμβασης / Παράταση Ισχύος Σύμβασης
Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
Δύναται δε να παραταθεί μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού
αντικειμένου, για τις ίδιες υπηρεσίες και με τους ίδιους ακριβώς όρους της
αρχικής σύμβασης , συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος χωρίς την
δυνατότητα προσαυξήσεων.
Η
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πραγματοποιηθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών και
αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Για την ΔΕΥΑΛ η εν λόγω παράταση δίνεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της.
Η μη προσκόμιση του Φύλλου Συμμόρφωσης στο φάκελο της Τεχνικής
Προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισμού.
Λάρισα

10-02-2021

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν υπόδειγμα λογαριασμού από το Γραφείο
Προμηθειών
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