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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΧ
ΤΜ. ΗΜ ΔΕΥΑΧ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια των δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων με καύσιμο βενζίνης, θα καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών της
ΔΕΥΑΧ. Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης και κατόπιν εντολής της ΔΕΥΑΧ .
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 21.500,00 € και λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων, πλέον
του Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 της ΔΕΥΑΧ.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι:
1. Κινητήρας Βενζίνης με προδιαγραφές ρύπων Euro 6.
2.

Κυβισμός έως 1000cc.

3.

Εκπομπές C02 max 110gr/km

4.

Ύπαρξη συστήματος AC ή κλιματισμού.

5.

Ύπαρξη υδραυλικού τιμονιού.

6.

Κατανάλωση μικτού κύκλου μικρότερης από 5lt/100.

7.

Χρώμα λευκό.

8.

Χρόνος παράδοσης (εντός 30 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού).

9.

Το όχημα θα παραδοθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με αναγραφόμενο στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού το λογότυπο:
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ χρώματος μαύρου και διαστάσεων 49 εκατοστά μήκος και 21 εκατοστά ύψος.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου καινούργιου κλειστού τύπου με διαχωριστικό με καύσιμο diesel, θα καλύψει τις
ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΧ.
Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης και κατόπιν εντολής της ΔΕΥΑΧ.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.500,00 € και λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων, πλέον
του Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 της ΔΕΥΑΧ.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι:
1. Αυτοκίνητο επαγγελματικό τύπου κλούβας.
2.

Κινητήρας πετρελαίου με προδιαγραφές ρύπων Euro 6.

3.

Κυβισμός από 1200 έως 1400 cc.

4.

Δίφυλλη ανοιγόμενη πίσω πόρτα για εύκολη φόρτωση και τζάμι για ορατότητα.

5.

Μια πλαϊνή πόρτα φόρτωσης.

6.

Κατανάλωση μικτού κύκλου μικρότερης από 5 lt/100km.

7.

Ύπαρξη συστήματος AC ή κλιματισμού.

8.

Ύπαρξη υδραυλικού τιμονιού.

9.

Ύψος φόρτωσης κάτω από 550mm (ύψος από το έδαφος).

10. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 550Kgr.
11. Χρώμα λευκό.
12. Χρόνος παράδοσης (εντός 60 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού).
13. Το όχημα θα παραδοθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με αναγραφόμενο στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού το λογότυπο:
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ χρώματος μαύρου και διαστάσεων 49 εκατοστά μήκος και 21 εκατοστά ύψος.
OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τιμές προσφοράς μικρότερες του προϋπολογισμού
(Προσφορά αξίας μετρητοίς)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του
Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β) που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα
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προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ
Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών (Αναγράφεται εξωτερικά του φακέλου) και περιλαμβάνει :
ώς άρθρο 2.4.3.2. των όρων της διακήρυξης.
Σφραγισμένο φάκελο οικονομικών προσφορών (αναγράφεται εξωτερικά του φακέλου) και περιλαμβάνει:
1. Ευδιάκριτη τιμή μετρητοίς χωρίς Φ.Π.Α. για τα προσφερόμενα οχήματα.
2. Συνολικά έξοδα μεταφοράς ταξινόμησης – μεταβίβασης και τελών κυκλοφορίας για το σύνολο της ανά κατηγορίας οχημάτων.
3. Συνολική Τελική Τιμή προσφοράς μετρητοίς με Φ.Π.Α.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε τμήματος Α, Β της Διακήρυξης που
συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και γνωμοδότησης προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Ο Προϊστάμενος Η/Μ Τμήματος

Κων/νος Στεργιάννης
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