ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Υποέργο 5 έτους 2014 Έργο 2011ΣΕ07580025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

10.000,00€
Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ή σε
τεύχος ΦΕΚ
16-9-2014 & ΩΡΑ 12:00 π.μ.(Μεσογείων 119
Δεύτερος όροφος, Γραφείο 242)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κο Βασίλειο Τίκο τηλ. επικοιν.213-1515755
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ποδήλατα
Δέκα (10) ποδήλατα από τα οποία τα δύο (2) γυναικεία
 Ποδήλατα τύπου πόλης με φτερά, προστατευτικό αλυσίδας και σχάρα
 Υλικό σκελετού: Αλουμίνιο
 Ζάντες: Αλουμινίου Διπλού Τοιχώματος
 Ταχύτητες: Εσωτερικές 8 τύπου Shimano Nexus ή Alfine (ιδανικά) ή έως 8
εξωτερικές Shimano με μονό δίσκο μπροστά.
 Μέγεθος τροχού: 28’’, τύπου 700C
 Τύπος φρένων: V - Brakes
 Ανάρτηση Εμπρός: ΟΧΙ
 Εγγύηση: 3 έτη τουλάχιστον
 Περιφερειακά: Shimano (Χειριστήρια, Πίσω γρανάζια, Δισκοβραχίονας, Πίσω
σασμάν κλπ)
 Κολιέ σέλας: Quick Release
 Ελαστικά: Ελαστικά με σύστημα προστασίας από τρυπήματα (όλες οι επώνυμες
εταιρίες είναι αποδεκτές)





Για τα γυναικεία επιπλέον:
Τύπος σκελετού: Χαμηλής εισόδου
Προτεινόμενες μάρκες: Ideal, Scott, Specialized, Merida, Giant, KTM, Kona,
Cube.
 Προτεινόμενα αξεσουάρ: Λασπωτήρες μπρός-πίσω (εφόσον δεν υπάρχουν)
Φως εμπρός και πίσω, μπαταρίας, με LED
Αντικλεπτικές κλειδαριές
Δέκα (10) αντικλεπτικές κλειδαριές οι οποίες θα επιτρέπουν το κλείδωμα του
σκελετού της μπάρας στάθμευσης και μιας ρόδας.
Μπάρες ποδηλάτων:
Μπάρες ποδηλάτων για τη στάθμευση είκοσι (20) ποδηλάτων (δέκα (10) στο
κτήριο της Αμαλιάδος 17 και δέκα (10) στο κτήριο της Μεσογείων 119)
κατασκευασμένες από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα, με ανακλαστικές ταινίες
κατάλληλη για δημόσιους χώρους. Στα άκρα των μπαρών να υπάρχουν πλαστικά
τελειώματα μαύρου χρώματος για ασφάλεια και εργονομία.

Πινακίδες
Δέκα (10) μεταλλικές πινακίδες με το λογότυπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και αρίθμηση
από 1 έως 10.
Δέκα (10) μεταλλικές ή πλαστικές πινακίδες, μία για κάθε ποδήλατο, με διαστάσεις
τουλάχιστον 3 επί 5 ιντσών, η οποία θα περιλαμβάνει το λογότυπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α και
το μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό του ποδηλάτου, με γράμματα ύψους τουλάχιστον
1 ίντσας. Η πινακίδα θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος ή στις δύο πλευρές
του ποδηλάτου.
Καλάθι μεταφοράς ή τσάντες
Κάθε ποδήλατο πρέπει να διαθέτει καλάθι στο τιμόνι ή τσάντες μεταφοράς
στη σχάρα, προκειμένου να είναι ουσιαστικά χρηστικό.

