
 

 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 9 / 2020 
 

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ

2020 

 

Γ.Δ.Τ.Α. ΥΑΛΚΙΓΑ 

3 / 7 / 2020 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) 

ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΟΤ 

ΓΙΚΤΚΛΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΚΟΤΣΔΡ 



 

                                                                         

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

 

 

(1) ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) κεραλνθίλεηνπ δίθπθινπ ηχπνπ ζθνχηεξ 

θπβηζκνχ 125 cm
3
 γηα ηηο έθηαθηεο κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο ΓΔΤΑΥ. 

 

Η ελδεηθηηθή δαπάλε πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ Γσο Υιλιάδων Οκηακοζίων 

Δσρώ (€ 2.800,00) ρσξίο Φ.Π.Α.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ δίθπθινπ 

ζηελ ΓΔΤΑΥ έηνηκν πξνο ρξήζε εθηφο ηνπ ΦΠΑ   

 

 

ΥΑΛΚΙΓΑ , 3 / 7 / 2020 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

  

  

ΠΟΤΡΝΑΡΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) MHXANOKINHTOY 

ΓΙΚΤΚΛΟΤ  ΣΤΠΟΤ ΚΟΤΣΔΡ 

 

  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :  € 2.800,00 (τωρίς ΦΠΑ)  

                                                   

CPV : 34421000-7 

 



 

                                                                         

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

 

 

 

(2) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΔΜΑΥΙΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 

ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΟ 

ΓΙΚΤΚΛΟ ΣΤΠΟΤ 

ΚΟΤΣΔΡ 

TEM. 1 € 2.800,00 € 2.800,00 

 ΦΠΑ 24% :  672,00€  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.472,00€  

 

 

 

ΥΑΛΚΙΓΑ , 3 / 7 / 2020 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

  

  

  

ΠΟΤΡΝΑΡΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) MHXANOKINHTOY 

ΓΙΚΤΚΛΟΤ  ΣΤΠΟΤ ΚΟΤΣΔΡ 

 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :  € 2.800,00 (τωρίς ΦΠΑ)  

 

CPV : 34421000-7 

 



 

                                                                         

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

(3) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

ΚΟΠΟ 

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) κεραλνθίλεηνπ δηθχθινπ ηχπνπ ζθνχηεξ ην 

νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο έθηαθηεο κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο 

ΓΔΤΑΥ. 

Θα πξέπεη επί ποινή αποκλειζμού ην φρεκα λα είλαη είηε Δπξσπατθήο είηε Ιαπσληθήο 

πξνέιεπζεο θαη λα ηεξεί ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ησλ 

αηπρεκάησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σν ππφ πξνκήζεηα δίθπθιν ζα είλαη θαηλνχξγην. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηα ηερληθά ηνπο ζηνηρεία ζα 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Ο εμνπιηζκφο ηνπ ζα 

είλαη εξγνζηαζηαθφο, απαγνξεχνληαη νπνηεζδήπνηε κεηαηξνπέο απφ ηνλ έκπνξν. 

Σν ππφ πξνκήζεηα δίθπθιν ζα είλαη ηχπνπ ζθνχηεξ. Όια ηα κέξε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα 

ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ηνπο επηβάηεο ηνπο κε αζθάιεηα θαη ηε κέγηζηε 

επειημία θαη επζηάζεηα, θάησ απφ δπζρεξείο εδαθνινγηθέο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Η ελ γέλεη θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο, ζα γίλεη απφ εξγνζηάζηα κε πνιπεηή πείξα ζε ελ ιφγσ 

θαηαζθεπέο πνπ ζα παξέρνπλ απνδεδεηγκέλα ηε δπλαηφηεηα παξνρήο άκεζεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 

ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

 

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) MHXANOKINHTOY 

ΓΙΚΤΚΛΟΤ  ΣΤΠΟΤ ΚΟΤΣΔΡ 

 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :  € 2.800,00 (τωρίς ΦΠΑ)  

 

CPV : 34421000-7 

 
 

 

  



 

                                                                         

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

Σετνικές Προδιαγραθές : 

1. Καχζηκν : Ακφιπβδε Βελδίλε 

2. Κπβηθά :   125 cm
3
 (νλνκαζηηθά)  

3. Κηλεηήξαο : Μνλνθχιηλδξνο ηεηξάρξνλνο πδξφςπθηνο 

4. Σξνθνδνζία : Ηιεθηξνληθφο ςεθαζκφο 

5. Καηαιχηεο 

6. Απηφκαηε κεηάδνζε κε θηβψηην ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ ζρέζεσλ (CVT) 

7. Μέγηζηε ηζρχο : ηνπιάρηζηνλ 11,5 hp / Μέγηζηε ξνπή απφ 11,5 Nm θαη άλσ 

8. Καηαλάισζε έσο 2,5 lt / 100km θαηά ηνλ θχθιν WMTC 

9. Βάξνο έσο 130 kg (γεκάηε κνηνζπθιέηα κε φια ηα πγξά ζπκπιεξσκέλα) 

10. χζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο θξέλσλ (ABS) 

11. Φξέλα εκπξφο: πδξαπιηθφ δηζθφθξελν δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 220 mm 

12. Φξέλα πίζσ: ηακπνχξν 

13. Δκπξφο αλάξηεζε: ηειεζθνπηθφ πηξνχλη κε δηαδξνκή ηνπιάρηζηνλ 80 mm. 

14. Πίζσ αλάξηεζε κε αινπκηλέλην ςαιίδη, δχν ακνξηηζέξ θαη δχν ειαηήξηα θαη δηαδξνκή 

ηνπιάρηζηνλ 70 mm. 

15. Ύςνο ζέιαο έσο 770 cm. 

16. Απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 130 mm. 

17. Δγγχεζε 2 έηε. 

18. Απνζεθεπηηθφο ρψξνο θάησ απφ ηε ζέια αξθεηφο γηα έλα θξάλνο / ληνπιαπάθη εκπξφο 

θάησ απφ ην ηηκφλη 

19. Πξνβνιέαο, θψηα θξέλσλ/πίζσ, ιπρλίεο θιαο, θψηα ζέζεο, θσο πηλαθίδαο 

θπθινθνξίαο: ηερλνινγίαο LED 

20. Κεληξηθφ θαη πιατλφ ζηαλη 

 

 

Υρόνος - Σόπος παράδοζης  

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα είλαη εηνηκνπαξάδνην. Ο ηφπνο παξάδνζεο ζα είλαη ε έδξα ηνπ θνξέα 

ηεο πξνκήζεηαο.  

 

 



 

                                                                         

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

 

Κριηήριο ανάθεζης  

Κξηηήξην αλάζεζεο νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο 

Πξνζθνξψλ (αξζξ. 311 – παξ. 2
α
 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 

Υρημαηοδόηηζη 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. Η δαπάλε γηα ηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Φνξέα θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 130200 

& Κ.Α. 54001324 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020  ηνπ Φνξέα . 

 

 

ΥΑΛΚΙΓΑ , 3 / 7 / 2020 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

  

  

  

ΠΟΤΡΝΑΡΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         

ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ  

                             

                                            ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

 

 

 

(4) ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Κi) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ                       

(ζι %) 

1 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο  80 – 100 70% 

2  Υξφλνο παξάδνζεο  80 – 100  30% 

 

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 80 έσο 100 βαζκνχο. Η 

βαζκνινγία είλαη 80 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 100 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 80  έσο 100 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν :                            

σ = ζ1 Υ Κ1 + ζ2 Υ Κ2 + ......... + ζν Υ Κν       (ηύπος 1) 

φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη :  

 

ζ1 + ζ2 + .. ζν = 1 (100%)      (ηύπος 2) 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία U πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

αλνηγκέλε πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν :  

                                                              λ = Ο.Π. / U  

Πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ζχγθξηζεο 

ι. 

Δίλαη ζαθέο φηη θάζε φρεκα ζα αμηνινγεζεί απηνηειψο θαη ζα αλαθεξπρζεί ν κεηνδφηεο (-εο) 

γηα ηα δπν πξψηα ζηελ θαηάηαμε πξνζθεξφκελα νρήκαηα.  

ΥΑΛΚΙΓΑ , 3 / 7 / 2020 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

  

  

ΠΟΤΡΝΑΡΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ 

ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 
 


