
                                 

 
 

 

    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)                                                    

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       Χανιά 07/11/2018   
     
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΥΑΧ  

Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός  
Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και υποδιαιρείται  σε (3) τρία Τμήματα με αντικείμενο: 

 
ΤΜΗΜΑ Α) «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου εκσκαφέα  τύπου  JCB», που θα καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας, με εκτιμώμενη αξία  
85.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων, ως  Τεχνικές Προδιαγραφές  Α  Προμήθειας. Cpv 43262100-8, ΚΑΕ 8214-
013 
ΤΜΗΜΑ Β) «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή τύπου bobcat με δυνατότητα προσαρμογής οδοντωτού 
τροχού με πλάτος απο 130mm-200mm» που θα καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας, με εκτιμώμενη αξία  55.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 
λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων ως  Τεχνικές Προδιαγραφές  Β  Προμήθειας. Cpv 43261100-1, ΚΑΕ 8214-024 
ΤΜΗΜΑ Γ) Χωρίζεται σε (2) δύο ομάδες. 
              Α ΟΜΑΔΑ:   «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή μικρού πλάτους»  με εκτιμώμενη αξία  
43.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων ως  Τεχνικές Προδιαγραφές  Γ  Προμήθειας- Α ΟΜΑΔΑ, Cpv 44464000-0, 
ΚΑΕ 8214-018 και, 
              Β ΟΜΑΔΑ: «Ένα (1) καινούργιο  ρυμουλκούμενο τρέιλερ με φρένα, με δυνατότητα μεταφοράς 3 τόνων», κατάλληλο για τη μεταφορά 
του παραπάνω συγκεκριμένου ερπυστριοφόρου μηχανήματος με εκτιμώμενη αξία  8.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και λοιπών εξόδων 
συμπεριλαμβανομένων ως  Τεχνικές Προδιαγραφές  Γ  Προμήθειας- Β ΟΜΑΔΑ,  Cpv 34223300-9, ΚΑΕ 8214-016   
        NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του  ν. 4412/16 με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ. Η δαπάνη για την χρηματοδότηση της σύμβασης για την σχετική 
πίστωση, είναι από τον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του Φορέα πιο αναλυτικά: 

ΤΜΗΜΑ Α) «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου εκσκαφέα  τύπου  JCB», που θα καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας, με εκτιμώμενη αξία  
85.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων, ως  Τεχνικές Προδιαγραφές  Α  Προμήθειας. Cpv 43262100-8, ΚΑΕ 8214-

Α/Α  ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδος   
χωρίς ΦΠΑ. 
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Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου εκσκαφέα  τύπου  
JCB», που θα καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής 
υπηρεσίας, με εκτιμώμενη αξία  85.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 
και λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων, ως  Τεχνικές 
Προδιαγραφές  Α  Προμήθειας. Cpv 43262100-8, ΚΑΕ 
8214-013 

 

Τεμ. 1 85.000,00€ 85.000,00€ 
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Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου 
εκσκαφέα - φορτωτή τύπου bobcat με δυνατότητα 
προσαρμογής οδοντωτού τροχού με πλάτος απο 130mm-
200mm» που θα καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής 
υπηρεσίας, με εκτιμώμενη αξία  55.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 
και λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων ως  Τεχνικές 
Προδιαγραφές  Β  Προμήθειας. Cpv 43261100-1, ΚΑΕ 
8214-024 

 

Τεμ. 1 55.000,00€ 55.000,00€ 
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Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

Α.ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
ερπυστριοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή μικρού πλάτους»  
με εκτιμώμενη αξία  43.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και λοιπών 
εξόδων συμπεριλαμβανομένων ως  Τεχνικές 
Προδιαγραφές  Γ  Προμήθειας- Α ΟΜΑΔΑ, Cpv 
44464000-0, ΚΑΕ 8214-018 

Τεμ. 1 43.500,00€ 

52.000,00€ 
Β ΟΜΑΔΑ: «Ένα (1) καινούργιο  ρυμουλκούμενο τρέιλερ 
με φρένα, με δυνατότητα μεταφοράς 3 τόνων», κατάλληλο 
για τη μεταφορά του παραπάνω συγκεκριμένου 
ερπυστριοφόρου μηχανήματος με εκτιμώμενη αξία  
8.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και λοιπών εξόδων 
συμπεριλαμβανομένων ως  Τεχνικές Προδιαγραφές  Γ  
Προμήθειας- Β ΟΜΑΔΑ,  Cpv 34223300-9, ΚΑΕ 8214-
016   

 

Τεμ. 1    8.500,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 192.000,00€ 

ΦΠΑ: 46.080,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 238.080,00€ 



013 
ΤΜΗΜΑ Β) «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή τύπου bobcat με δυνατότητα προσαρμογής οδοντωτού 
τροχού με πλάτος απο 130mm-200mm» που θα καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας, με εκτιμώμενη αξία  55.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 
λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων ως  Τεχνικές Προδιαγραφές  Β  Προμήθειας. Cpv 43261100-1, ΚΑΕ 8214-024 
ΤΜΗΜΑ Γ) Χωρίζεται σε (2) δύο ομάδες. 
              Α ΟΜΑΔΑ:   «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή μικρού πλάτους»  με εκτιμώμενη αξία  
43.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων ως  Τεχνικές Προδιαγραφές  Γ  Προμήθειας- Α ΟΜΑΔΑ, Cpv 44464000-0, 
ΚΑΕ 8214-018 και, 
              Β ΟΜΑΔΑ: «Ένα (1) καινούργιο  ρυμουλκούμενο τρέιλερ με φρένα, με δυνατότητα μεταφοράς 3 τόνων», κατάλληλο για τη μεταφορά 
του παραπάνω συγκεκριμένου ερπυστριοφόρου μηχανήματος με εκτιμώμενη αξία  8.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και λοιπών εξόδων 
συμπεριλαμβανομένων ως  Τεχνικές Προδιαγραφές  Γ  Προμήθειας- Β ΟΜΑΔΑ,  Cpv 34223300-9, ΚΑΕ 8214-016   
 
Ο Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετέχει σε όποιο Τμήμα επιθυμεί αλλά για το σύνολο των ειδών του τμήματος. 
 
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,Γ) που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα 
προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  
Κωνσταντίνος Στεργιάννης                                     Μαυρογένης  Σταύρος 
Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΧ Προϊστ.Τμ.Προμηθειών & Διαχείρισης 
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