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ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηηο
ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο :
ΟΜΑΔΑ
Ομάδα 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καηλνχξγηνο κηθξφο ειαζηηθνθφξνο
θνξησηήο πιάγηαο νιίζζεζεο κε
πξνζαξηήκαηα
Καηλνχξγην ζάξσζξν κε

Ομάδα 2
Ομάδα 3

ζχζηεκα αλαξξφθεζεο
Καηλνχξγην αιαηνδηαλνκέα

C.P.V

ΣΕΜΑΥΙ
Α

43200000-5

1

34921100-0

1

34144420-8

1

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξαπάλσ δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 339.760,00 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ έηνπο 2019.Οη πηζηψζεηο πξνέξρνληαη απφ ην ΤΠ.ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΔ 055 2017Δ05500010
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ.

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Κνθνζηνύιεο Υξίζηνο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ.

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

ΔΛΔΓΘΗΚΔ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Η/Μ ΔΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
ΣΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ

Μαξίλεο Αγεζίιανο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.

άζζαινο Κσλ/λνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΟΜΑΔΑ

Ομάδα 1

Ομάδα 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΜΑΥΙ
Α

Καηλνχξγηνο κηθξφο ειαζηηθνθφξνο
θνξησηήο πιάγηαο νιίζζεζεο κε
πξνζαξηήκαηα
Καηλνχξγην ζάξσζξν κε
ζχζηεκα αλαξξφθεζεο

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(ΥΩΡΙ
Φ.Π.Α)

ΤΝΟΛΟ
(ΥΩΡΙ

Φ.Π.Α)

1

85.000,00 €

1

169.000,00 €

169.000,00 €

1

20.000,00 €

20.000,00 €

85.000,00 €

Καηλνχξγην αιαηνδηαλνκέα
Ομάδα 3

ύνολο:
Φ.Π.Α. 24% :
Γενικό ύνολο :

274.000,00 €
65.760,00 €
339.760,00 €

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΔΛΔΓΘΗΚΔ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
1η ΟΜΑΔΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Καηλνχξγηνο κηθξφο ειαζηηθνθφξνο
θνξησηήο πιάγηαο νιίζζεζεο κε
πξνζαξηήκαηα

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ
(€)

ΣΔΜ.

ΤΝΟΛΟ (€)

1

85.000,00

Φ.Π.Α
24%

20.400,00

ΤΝΟΛΟ

105.400,00

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ
(€)

ΣΔΜ.

ΤΝΟΛΟ (€)

169.000,00

1

169.000,00

Φ.Π.Α
24%

40.560,00

ΤΝΟΛΟ

209.560,00

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ
(€)

ΣΔΜ.

ΤΝΟΛΟ
(€)

20.000,00

1

20.000,00

ΦΠΑ
24%

4.800,00

ΤΝΟΛΟ

24.800,00

85.000,00

2η ΟΜΑΔΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Καηλνχξγην ζάξσζξν κε
ζχζηεκα αλαξξφθεζεο

3η ΟΜΑΔΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Καηλνχξγην αιαηνδηαλνκέα

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΔΛΔΓΘΗΚΔ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Η/Μ ΔΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
ΣΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ

Μαξίλεο Αγεζίιανο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.

άζζαινο Κσλ/λνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Κνθνζηνύιεο Υξίζηνο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ.

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΟΜΑΔΑ 1. Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας
ολίσθησης με προσαρτήματα.
Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα έρεη :
 κηθξέο δηαζηάζεηο γηα λα είλαη επέιηθην.
 θηλεηήξα λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο κε ζεκαληηθή νηθνλνκία ζηα θαχζηκα.
 ηθαλνπνηεηηθή ηζρχ θαη κεγάιε ξνπή ζηξέςεο.
 εθηφο ηνπ θάδνπ θφξησζεο ζα θέξεη θαη ηξνρφ θνπήο , απιαθσηήξα θαζψο θαη δνλεηηθή
πιάθα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
Ο θνξησηήο θαη ηα επηπιένλ πξνζαξηήκαηα ζα θαιχπηνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
πνηφηεηαο θαη ζα παξέρνπλ ηελ αζθαιέζηεξε νδήγεζε, κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη
κεγαιχηεξε ηζρχ απφ φιεο ηηο πιεπξέο κε ζχγρξνλε νηθνλνκία θαπζίκνπ θαζψο θαη κε
κεγάιε απνδνηηθφηεηα ζε εξγαζία έξγνπ.
a) Θα είλαη κηθξνχ πιάηνπο ψζηε λα είλαη επέιηθην ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν ρψξν
b) Θα δηαζέηεη κεγάιν ιφγν ηζρχνο θαη ξνπήο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή έξγνπ ηνπ
θνξησηή αιιά θπξίσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηζρπξφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα.
c) Θα θέξεη θάδν γεληθήο ρξήζεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 0,60 m3.
d) Έμηξα πδξαπιηθή παξνρή( High Flow ) θαη ρεηξηζηήξην γηα ρξήζε επηπιένλ
εμαξηεκάησλ φπσο ζάξσζξν, θάδν αξπάγε, κίμεξ κπεηνχ, θαηαζηξνθέα θιαδηψλ
θαη ρφξησλ ,ηξνρφ δηάλνημεο απιαθψλ , θξέδα απφμεζεο αζθάιηνπ ,δνλεηηθή
πιάθα , ζπζηήκαηνο εθζθαθήο θιπ.
e) Σερληθή ππνζηήξημε αληηπξνζσπείαο – service επηζθεπψλ – αληαιιαθηηθψλ
f) Δπθνιία επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ζην κεράλεκα
g) Αλαγλσξηζκέλε κάξθα κε κεγάιν αξηζκφ θπθινθνξνχλησλ κεραλεκάησλ, ηδίσλ ή
παξφκνησλ.
h) Σερληθά ζηνηρεία ηθαλά θαη αμηφπηζηα ζχκθσλα κε απηά πνπ πξνδηαγξάθνληαη.
Σν κεράλεκα πνπ ζα πξνηηκεζεί απφ ηνλ Γήκν ζα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ
θαηαζθεπαζηή κε αληηπξνζψπεπζε ζηελ Διιάδα, γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη
γξήγνξε θάιπςε ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, κηαο θαη ην κεράλεκα ζα εξγάδεηαη
ζε λεπξαιγηθφ ηνκέα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο νη νπνίεο απνθιίλνπλ απφ ηα παξαθάησ
πξνδηαγξαθφκελα, εθηφο φζσλ αλαθέξνληαη σο "Απαξάβαηνη Όξνη". Οη ινηπέο
απνθιίζεηο ζα βαζκνινγεζνχλ αλάινγα, ππέξ ή κείνλ ηνπ 100%. Όπνπ παξαθάησ
αλαθέξεηαη ε ιέμε "πεξίπνπ", γίλεηαη δεθηή θαη αξλεηηθή απφθιηζε κέρξη θαη 5%, θαζψο
βέβαηα θαη νπνηαδήπνηε ζεηηθή απφθιηζε. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ
πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ην ζπλεκκέλν θχιιν ζπκκφξθσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε
πξνζθνξά δε ζα ζεσξείηαη πιήξεο θαη ζα απνξξίπηεηαη.
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1. ΓΔΝΙΚΑ
Πξφθεηηαη γηα θνξησηή ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο
ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πνχ εθηειεί.
Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο, ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζε ζεκεία πνπ δελ είλαη
δπλαηνί νη ειηγκνί ησλ κεγάισλ νρεκάησλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ
θαζαξηζκφ ηάθξσλ, ξείζξσλ θιπ.
Ο ππφ πξνκήζεηα θνξησηήο ζα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, πξφζθαηεο
θαηαζθεπήο 2018 ή κεηαγελέζηεξνο, αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή (επί πνηλή
απνθιεηζκνχ).

2. ΔΙΓΙΚΑ
Γεληθά, ηύπνο, κέγεζνο
Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, γλσζηνχ
θαη εχθεκνπ εξγνζηαζίνπ, κνληέινπ, εθ ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ πξνζθάησο,
ηερλνινγηθά.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο εμάξηεζεο ηνπ θνξησηή, ζα είλαη πδξαπιηθή. Σν βάξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα
είλαη άλσ ησλ 3.100 θηιψλ. Με νιηθφ κήθνο κε ζηάληαξ θάδν κηθξφηεξν ησλ 3,50κ θαη
νιηθφ πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 1,90κ.Σν χςνο ηεο θακπίλαο ρσξίο θάξν ζα είλαη
κηθξφηεξν ησλ 2,20 κέηξσλ.
Θα έρεη θνληφ κεηαμφλην φρη κεγαιχηεξν απφ 1.20κ γηα λα είλαη επέιηθην ζηνπο ζηελνχο
δξφκνπο.
Να δνζνχλ αθφκε κε ηελ πξνζθνξά, ην αθξηβέο κνληέιν, ην ειάρηζην ειεχζεξν χςνο απφ
ην έδαθνο, νη δηαζηάζεηο, κεηαμφλην θιπ.
Σν πιαίζην ζα είλαη κνλνθφκκαην (φρη αξζξσηφ), ρσκαηνπξγηθνχ ηχπνπ κε ηνπνζεηεκέλε
κπξνζηά ηελ εμάξηεζε ηνπ θνξησηή, κε ηνλ θάδν θφξησζεο. Μέζσ ηαρπζπλδέζκνπ ζηελ
ζέζε ηνπ θάδνπ θφξησζεο ζα πξνζαξκφδνληαη θαη ζα ιεηηνπξγνχλ δηάθνξα εμαξηήκαηα
εξγαζίαο φπσο ζάξσζξν, θάδν αξπάγε, κίμεξ κπεηνχ, θαηαζηξνθέαο , απιαθσηήξαο ,
ηξνρφο θνπήο , δνλεηηθή πιάθα θιπ.
Κηλεηήξαο
Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) θπιίλδξσλ πδξφςπθηνο, λέαο
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θάζεο IIΗΑ ή κεηαγελέζηεξν EU,
EC, νλνκαζηηθήο ηζρχνο άλσ ησλ 53 Kw θαη ξνπήο κεγαιχηεξεο ησλ 260 Nm. Ζ
απνδηδφκελε ηζρχο ζα παξάγεηαη απφ θηλεηήξα κε φζν ην δπλαηφλ πνην ρακειφ
θπιηλδξηζκφ γηα εμνηθνλφκεζε θαπζίκσλ. Θα εθηηκεζνχλ ηδηαίηεξα θηλεηήξεο κε
κεγάιε ηππνδχλακε θαη κεγάιε ξνπή ζηξέςεσο ελψ ν αξηζκφο ζηξνθψλ ζα είλαη ν
ρακειφηεξνο δπλαηφο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγάιε νηθνλνκία θαπζίκνπ , ε
ειά;ρηζηε δπλαηή θαηαπφλεζε ηνπ θηλεηήξα , ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη ε
αζφξπβε ιεηηνπξγία. Οη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ζα απμνκεηψλνληαη απαξαίηεηα κε
ρεηξφγθαδν γηα ζηαζεξφ αξηζκφ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα νπνχ απαηηείηε θαη νπσζδήπνηε
ζα ππάξρεη θαη πνδφγθαδν γηα ηελ άκεζε, εχθνιε θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
θνξησηή θαη ησλ εμαξηεκάησλ. Ο θηλεηήξαο θαη νη πδξαπιηθέο αληιίεο ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεηξά γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο απψιεηεο ζε φιν ην εχξνο ζηξνθψλ. Ζ δεμακελή θαπζίκνπ ζα έρεη
ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 70 ιίηξσλ γηα κεγαιχηεξε απηνλνκία ιεηηνπξγίαο. Ζ αιιαγή
ιαδηψλ θαη θίιηξνπ θηλεηήξα ζα γίλεηαη εχθνια ρσξίο ηελ αλάγθε ξάκπαο ή αλχςσζεο
ηνπ θνξησηή. Ζ κπαηαξία ηνπ ζα είλαη ζε πξνζηηφ ζεκείν ειέγρνπ ε αληηθαηάζηαζεο ηεο
πνιχ εχθνια ρσξίο ηελ αλάγθε αλχςσζεο ηεο κπνχκαο. Σν ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα
6
ζα είλαη θαηάιιειν θαη ε ελ γέλε θαηαζθεπή ηνπ ζα δηαζθαιίδεη ην ζχζηεκα
απφ
ππεξζέξκαλζε ζε ππφ θνξηίν ιεηηνπξγία , αιιά ζα πξέπεη λα είλαη θαη εχθνιν ζηε
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ζπληήξεζε θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ. Όια ηα ζεκεία ειέγρνπ- ζηάζκεο ζα είλαη ζε εχθνια
πξνζηηά ζεκεία γηα ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν. Όιε ε παξαπάλσ παξάγξαθνο είλαη επί
πνηλή απνθιεηζκνχ.
Τδξαπιηθό ζύζηεκα
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ ηζρπξφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο κε παξνρή άλσ ησλ
85 ιίηξσλ/ιεπηφ θαη πίεζε ηνπιάρηζηνλ 210 bar. Απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έμηξα
πδξαπιηθφ ζχζηεκα απφ πδξαπιηθή αληιία πςειήο πδξαπιηθήο παξνρήο ( High Flow ) ηνπιάρηζηνλ
115 ιίηξσλ / ιεπηφ θαη πίεζε ηνπιάρηζηνλ 210 bar γηα ηε ιεηηνπξγία εμαξηεκάησλ φπσο ν
θαηαζηξνθέαο θιαδηψλ θαη ρφξησλ, ν ηξνρφο δηάλνημεο απιάθσλ ε θξέδα απφμεζεο αζθάιηνπ θ.ι.π.
Ζ κεηάδνζε θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα πξνο ηηο πδξαπιηθέο αληιίεο ζα γίλεηαη κέζσ θνκπιέξ ή θαξέ θαη
φρη κε ηκάληεο γηα κεγαιχηεξε αληνρή, κέγηζηε απφδνζε θαη πιήξε εθκεηάιιεπζε ηεο ηζρχνο ηνπ
θηλεηήξα ρσξίο απψιεηεο ζε φιν ην εχξνο ζηξνθψλ.
Σν ζχζηεκα ςχμεο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο θχξηνπ θαη ( High Flow ) ζα είλαη θαηάιιειν θαη ε ελ
γέλεη θαηαζθεπή ηνπ ζα δηαζθαιίδεη ην ζχζηεκα απφ ππεξζέξκαλζε ζε ππφ θνξηίν ιεηηνπξγία , αιιά ζα
πξέπεη λα είλαη θαη εχθνιν ζηελ ζπληήξεζε θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ .Να πεξηγξαθεί ην ζχζηεκα ςχμεο
αλαιπηηθά.
ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο
Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζα είλαη πδξνζηαηηθή, δειαδή ζα γίλεηαη κέζσ πδξαπιηθψλ αληιηψλ θαη
πδξαπιηθψλ θηλεηήξσλ. Θα ππάξρνπλ δχν αλεμάξηεηα πδξνζηαηηθά ζπζηήκαηα θηλήζεσο
γηα λα επηηπγράλεηαη επί ηφπνπ ζηξνθή ηνπ κεραλήκαηνο θαηά 360°. Ζ ηειηθή
κεηάδνζε θίλεζεο απφ ηνπο πδξαπιηθνχο θηλεηήξεο ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο (4Υ4) ζα
γίλεηαη κέζσ αιπζίδσλ νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ εληφο δεμακελήο ειαίνπ. Ζ κεηάδνζε
θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα πξνο ηελ πδξαπιηθή αληιία ζα γίλεηαη απαξαίηεηα κέζσ
θφκπιεξ ή θαξέ θαη φρη κε ηκάληεο γηα κεγαιχηεξε αληνρή, κέγηζηε απφδνζε θαη πιήξεο
εθκεηάιιεπζε ηεο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα ρσξίο απψιεηεο ζε φιν ην εχξνο ζηξνθψλ. Ζ φιε
θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο λα είλαη κεγάιεο κεραληθήο αληνρήο
ζε θαηαπνλήζεηο θαη θνξηία. Απαξαίηεηα ζα έρεη δχν
ηαρχηεηεο πνξείαο
εκπξφο/πίζσ θαη ζα είλαη πεξίπνπ 17 ρικ / ψξα.
Διαζηηθά
Σα ειαζηηθά ησλ ηξνρψλ ζα είλαη ηξαθηεξσηνχ ηχπνπ κε δηαζηάζεηο (12x16.5 ).
ύζηεκα θόξησζεο- θνξησηή
ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα έρεη ηνπνζεηεζεί εμάξηεζε θνξησηή,
πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πςειψλ απαηηήζεσλ. Ζ κπνχκα ηνπ θνξησηή ζα έρεη
απαξαίηεηα δχν βξαρίνλεο (κπξάηζα) αλχςσζεο ηνπ θάδνπ. Δπίζεο ε αλαηξνπή ηνπ
θάδνπ ζα γίλεηαη κε δχν πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο.
Ο θνξησηήο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ηαρείαο ζχλδεζεο / απνζχλδεζεο ηνπ θάδνπ
θφξησζεο (ηαρπζχλδεζκνο), κε ηα εμαξηήκαηα εξγαζίαο.
Οη πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο ζα είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλεο.
Σν θνξηίν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη κεγαιχηεξνησλ 900 θηιψλ.
Γσλία αλαηξνπήο ηνπ θάδνπ ζην κέγηζην χςνο ~ 40°
Ύςνο κέρξη ηνπο πείξνπο αλαηξνπήο ηνπ θάδνπ ηνπιάρηζηνλ 2,9 κέηξα
Γχλακε εθζθαθήο ζηνπο θπιίλδξνπο αλπςψζεσο ηεο κπνχκαο
ηνπιάρηζηνλ 1.750 daN Γχλακε εθζθαθήο ζηνπο θπιίλδξνπο ηνπ
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θάδνπ ηνπιάρηζηνλ 1.900 daN
Φνξηίν αλαηξνπήο ηνπιάρηζηνλ 1.800 θηιά
Σν ζχζηεκα θφξησζεο ζα θέξεη νπσζδήπνηε ζχζηεκα αλάξηεζεο ηνπ θάδνπ φπσο
θαη ζχζηεκα πιεχζεο ηνπ θάδνπ (FLOAT).
Δπίζεο ζα θέξεη θαη ζχζηεκα νξηδνληίσζεο ηνπ θάδνπ.
Γηα ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηα νπνία απαηηνχλ επηπιένλ ιεηηνπξγίεο
ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζην ζχζηεκα θφξησζεο θαηάιιεινο ειεθηξηθφο αληάπηνξαο
ζχλδεζεο γηα πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο.
ην ζχζηεκα θφξησζεο ζα ππάξρεη εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλε πδξαπιηθή γξακκή
ε νπνία ζα ελεξγνπνηείηε απφ δηαθφπηεο ζηνπο ιεβηέδεο ρεηξηζκνχ κε δπν πξννδεπηηθέο
θηλήζεηο αιιά θαη κφληκεο παξνρήο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηξνθέα ή άιισλ
εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνχλ απηή ηε ιεηηνπξγία φπσο ζάξσζξν, θάδν αξπάγε, κίμεξ
κπεηνχ θιπ.
Όια ηα εμαξηήκαηα εξγαζίαο ζα πξνζαξκφδνληαη κέζσ ηαρπζπλδέζκσλ ζηνπο βξαρίνλεο
ηνπ θνξησηή ζηε ζέζε ηνπ θάδνπ θφξησζεο. Να ππνβιεζνχλ ζρεηηθά πξνζπέθηνπο.
Ζ ζχλδεζε ησλ εμαξηεκάησλ ζα γίλεηαη κε ηαρπζπλδέζκνπο ρσξίο εξγαιεία εχθνια
γξήγνξα ρσξίο ηελ απαίηεζε εθηφλσζεο ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο.
Γελ ζα είλαη απνδεθηέο ιχζεηο εθηφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ύζηεκα ειέγρνπ - ρεηξηζηήξηα
Γηα κέγηζηε άλεζε θαη αθξίβεηα ζηηο θηλήζεηο ηνπ θνξησηή ν έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο θφξησζεο, αιιά θαη ηεο πνξείαο (νδεγήζεσο) ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεηαη κε
ειεθηξνπδξαπιηθά ρεηξηζηήξηα ηχπνπ Joystik επί πνηλή απνθιεηζκνχ( δειαδή γηα ηε
κεηάδνζε ηεο εληνιήο θίλεζεο απφ ηνλ κνριφ ρεηξηζκνχ πξνο ηηο πδξνζηαηηθέο
αληιίεο δε ζα ππάξρνπλ κεραληθά κέξε φπσο ληίδεο θ.ι.π. )γηα ηνλ πην άλεην
ρεηξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο ζπλήζεηεο ιεηηνπξγίαο
απφ δηαθνξεηηθνχο ρεηξηζηέο ηα Joystik ρεηξηζηήξηα ζα πξέπεη λα έρνπλ δχν
ρεηξηζκνχο ιεηηνπξγίαο ( ISO ή H ) κε εχθνιε ελαιιαγή απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ.
Δθηφο απφ ην ρεηξφγθαδν γηα ζηαζεξφ αξηζκφ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα πνπ απαηηεί ε
ιεηηνπξγία εμαξηήζεσλ φπσο π.ρ. ε εμάξηεζε εθζθαθήο θαη δηάθνξα πδξαπιηθά
εξγαιεία , ν θνξησηήο ζα πξέπεη λα έρεη απαξαίηεηα θαη πεληάι γθαδηνχ
(πνδφγθαδν).
Ο έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο , αιιά θαη ηεο πνξείαο
(νδεγήζεσο) ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ επηπιένλ ηνπ θάδνπ εμαξηεκάησλ, ζα γίλεηαη
κέζσ ησλ ρεηξηζηεξίσλ. Γελ ζα ππάξρνπλ πνδσζηήξηα.
ύζηεκα πέδεζεο - ζηάζκεπζεο
Ζ βαζηθή πέδεζε ζα γίλεηαη απφ ην πδξνζηαηηθφ ζχζηεκα ηνπ κεραλήκαηνο. Ζ
ζηάζκεπζε (parkingbrake) ζα γίλεηαη κέζσ πνιιαπιψλ δίζθσλ πνπ ζα
ελεξγνπνηνχληαη, θαηά πξνηίκεζε κε ειεθηξνπδξαπιηθφ ηξφπν.
Θα εθηηκεζεί εαλ ππάξρεη επηπιένλ ζχζηεκα πέδεζεο ζηνπο πδξαπιηθνχο θηλεηήξεο
ην νπνίν ζα επελεξγεί κεραληθά κέζσ ειαηνςπρφκελσλ δίζθσλ πέδεζεο.
Ζ θηλνχκελε κπάξα ιεηηνπξγίαο / αζθαιείαο ρεηξηζκνχ, ζα αθηλεηνπνηεί ην κεράλεκα κε
φκνην ηξφπν.
Κακπίλα ρεηξηζκνύ θαη άιια ζηνηρεία
Ζ θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή, ζα είλαη αζθαιείαο ROPS θαη FOPS Level 1 , θιεηζηνχ
8 ηχπνπ
κε κεγάιε πφξηα εηζφδνπ κε πιεπξηθά ζπξφκελα παξάζπξα θαη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή
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νξαηφηεηα. Θα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ ( Air Condition ).
Ο πίλαθαο ειέγρνπ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα
πξνεηδνπνηήζεσο βιαβψλ γηα φια ηα βαζηθά ζπγθξνηήκαηα, δειαδή: κεηξεηή
ζεξκνθξαζίαο, κεηξεηή ζηάζκεο θαπζίκνπ, κεηξεηή σξψλ εξγαζίαο, πξνεηδνπνηεηηθή
ιπρλία πηψζεσο πηέζεσο, ιαδηνχ θηλεηήξα, ακπεξφκεηξν θιπ. Θα ππάξρνπλ επίζεο
βνκβεηέο γηα ρακειή πίεζε ιαδηνχ θηλεηήξα, κπνχθσκα ηνπ θίιηξνπ πδξαπιηθνχ, αέξα
θιπ. Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ (θψηα εξγαζίαο 2 ή 4 εκπξφο θαη 2 πίζσ, θψηα
Κ.Ο.Κ).Όηαλ ην κεράλεκα εθηειεί νπηζζνπνξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ερεί
δηαθνπηφκελν ζήκα ψζηε ε θίλεζε απηή λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην πξνζσπηθφ πνπ
βξίζθεηαη γχξσ απφ ην κεράλεκα. Γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαηά
ηελ πνξεία ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηινγή κέζσ ειεθηξηθνχ δηαθφπηε λα δηαθφπηεηαη ε
πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξησηή. Όιε ε παξαπάλσ παξάγξαθνο είλαη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ.

Σεθκεξίσζε
Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ:
 Σερληθφ Δγρεηξίδην Υεηξηζκνχ θαη πληεξήζεσο ζηελ Διιεληθή
 Σερληθφ Δγρεηξίδην Δπηζθεπψλ ζηελ Διιεληθή ή/θαη ηελ Αγγιηθή ζε CD
 Δηθνλνγξαθεκέλν Καηάινγν Αληαιιαθηηθψλ ζηελ Διιεληθή ή/θαη ηελ Αγγιηθή ζε
CD
 Φαξκαθείν
 Σξίγσλν
Θα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη ζα
θέξεη ζήκα θαη πηζηνπνηεηηθφ CE.
Πξνζαξηήκαηα.
Δθηφο ηνπ θάδνπ γεληθήο ρξήζεο ζα θέξεη θαη:
α) Σξνρφ θνπήο βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 45 εθαηνζηψλ θαη πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10
εθαηνζηψλ.
β) Απιαθσηήξα βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 1,20 κέηξσλ θαη πιάηνπο κε εχξνο ηνπιάρηζηνλ απφ
15 εθαηνζηά.
γ) Γνλεηηθή πιάθα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 45 εθαηνζηψλ.
Όιε ε παξαπάλσ παξάγξαθνο είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ

Υξόλνο θαη Σόπνο Παξάδνζεο
Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα θαη ηα παξειθφκελα ζα παξαδνζνχλ εληφο 6(έμη) κελψλ απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο ηφπνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ
παξειθφκελσλ ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Δγγύεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο
Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα θαιχπηεηαη απφ 12 κελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ζ
εγγχεζε απηή δελ θαιχπηεη ηα αλαιψζηκα κέξε θαη πιηθά.
9

18REQ004138831 2018-12-06
Δθπαίδεπζε
Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ θαη ζπληεξεηψλ ηνπ
Γήκνπ ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο.
Ζ εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη:


Δμνηθείσζε κε ην κεράλεκα θαη νλνκαηνινγία



Οδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο



Υεηξηζκφο ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε ηα παξειθφκελα



Καζεκεξηλφ έιεγρν



Πεξηνδηθή ζπληήξεζε



πληζηψκελα ιηπαληηθά



Πξνεηνηκαζία γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε

Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη θαη' ειάρηζην κηα (1) εκέξα.
Σερληθή Τπνζηήξημε
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη δηαζέζηκε ηερληθή ππνζηήξημε
(δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ θιπ) γηα
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ κεραλήκαηνο
απφ ην Γήκν Σξίπνιεο.
Απόθξηζε ζε πεξίπησζε ηερληθήο βιάβεο
Ο κέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ
γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηερληθήο βιάβεο είλαη νη
δεθαπέληε (15) κέξεο.
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ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Πξνζνρή: Όπνπ ζηνπο πίλαθεο αλαθέξεηαη > ή < λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηζόηεηα
κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή. Π.ρ. αλ αλαθέξεηαη «βάξνο >2.400kg» ελλνείηαη φηη θαη ηηκή
2.400kg είλαη απνδεθηή.

Α/ Α

ΠΙΝΑΚΑ ΦΟΡΣΩΣΗ
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΑΠΑΑΠΑΙΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΣΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΣΗΗ
ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ
Η
ΔΙΓΟ 1: ΜΙΚΡΟ ΔΛΑΣΙΚΟΦΟΡΟ ΦΟΡΣΩΣΗ
1. ΓΔΝΙΚΑ
Ο θνξησηήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.

1.1

Σν κεράλεκα απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο,
ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο.
Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα έρεη :
- κηθξέο δηαζηάζεηο γηα λα είλαη επέιηθην
- θηλεηήξα λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο κε
ζεκαληηθή νηθνλνκία ζηα θαχζηκα
- ηθαλνπνηεηηθή ηζρχ θαη κεγάιε ξνπή
ζηξέςεο.
- εθηφο ηνπ θάδνπ θφξησζεο ζα θέξεη θαη
ηξνρφ θνπήο , απιαθσηήξα θαη δνλεηηθή πιάθα.
- Να θέξεη θάδν γεληθήο ρξήζεο ρσξεηηθφηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 0,60 m3
- Έμηξα πδξαπιηθή παξνρή( High Flow ) θαη
ρεηξηζηήξην γηα ρξήζε επηπιενλ εμαξηεκάησλ
- Θα έρεη θιεηζηή θακπίλα αζθαιείαο
πξνδηαγξαθψλ ROPS/FOPS, κε ζέξκαλζε θαη
θιηκαηηζκφ κεγάιεο απφδνζεο.
- φινη νη ρεηξηζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ ηα
ρεηξηζηήξηα joystik κε δχν ρεηξηζκνχο ιεηηνπξγίαο
( ISO ,H)

ΝΑΙ

Ο ππφ πξνκήζεηα θνξησηήο ζα είλαη θαηλνχξγηνο,
ακεηαρείξηζηνο, ηειεπηαίαο θαηαζθεπήο 2018 ή
κεηαγελέζηεξνο, αλαγλσξηζκέλνπ
1.2 θαηαζθεπαζηή κε
ΝΑΙ
αληηπξνζψπεπζε ζηελ Διιάδα.
2. ΔΙΓΙΚΑ
Γεληθά, ηχπνο, κέγεζνο
Ο θνξησηήο ζα είλαη κε 4 ηξνρνχο κε ειαζηηθά. ΝΑΙ
Σν πιαίζην ζα είλαη κνλνθφκκαην (φρη αξζξσηφ),
ρσκαηνπξγηθνχ ηχπνπ κε ηνπνζεηεκέλε κπξνζηά
ηελ εμάξηεζε ηνπ θνξησηή, κε ηνλ θάδν
θφξησζεο.
Μέζσ ηαρπζπλδέζκνπ ζηελ ζέζε ηνπ θάδνπ
θφξησζεο ζα πξνζαξκφδνληαη θαη ζα ιεηηνπξγνχλ
δηάθνξα εμαξηήκαηα εξγαζίαο φπσο ηξνρφο θνπήο ,
2.1 απιαθσηήξαο , δνλεηηθή πιάθα , ζάξσζξν, θάδναξπάγε, κίμεξ κπεηνχ, θαηαζηξνθέα θιπ.
Βάξνο ιεηηνπξγίαο θνξησηή
Οιηθφ κήθνο
Ύςνο ρσξίο θάξν
Οιηθφ πιάηνο
Μεηαμφλην

ΝΑΙ
ΝΑΙ

>3.200kg
<3.500
mm
<2.70m
m
<1.900
mm
<1.20 m
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ΠΙΝΑΚΑ ΦΟΡΣΩΣΗ
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ πξνο ηηο ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Α/
Α

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
Κηλεηήξαο
Πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4)
θπιίλδξσλ
Τδξφςπθηνο
Αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο

2.2
Ολνκαζηηθή Ιζρχο Κηλεηήξα
Ρνπή Κηλεηήξα
Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ
Οη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα απμνκεηψλνληαη κε
ρεηξφγθαδν
Τδξαπιηθφ ζχζηεκα
Τδξαπιηθή αληιία γξαλαδσηνχ ηχπνπ
2.3 Παξνρή πδξαπιηθήο αληιίαο
Πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο
χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο
Η κεηάδνζε θίλεζεο είλαη πδξνζηαηηθή, δειαδή
γίλεηαη κέζσ πδξαπιηθψλ αληιηψλ θαη πδξαπιηθψλ
θηλεηήξσλ.
Τπάξρνπλ δχν αλεμάξηεηα πδξνζηαηηθά ζπζηήκαηα
θηλήζεσο γηα λα επηηπγράλεηαη επί ηφπνπ ζηξνθή ηνπ
κεραλήκαηνο θαηά 360°.
2.4 Η ηειηθή κεηάδνζε θίλεζεο απφ ηνπο πδξαπιηθνχο
θηλεηήξεο ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο (4Υ4) γίλεηαη κέζσ
αιπζίδσλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εληφο δεμακελήο
ειαίνπ.
Η κεηάδνζε θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα πξνο ηελ
πδξαπιηθή αληιία γίλεηαη κέζσ θφκπιεξ ή θαξέ
Σαρχηεηα θίλεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κε 2
ηαρχηεηεο
χζηεκα ειέγρνπ - ρεηξηζηήξηα
Ο έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο,
θαη ηεο πνξείαο (νδεγήζεσο) ηνπ κεραλήκαηνο
2.5 αιιά
γίλεηαη κέζσ ρεηξηζηεξίσλ Joystik κε δχν
ρεηξηζκνχο ISO θαη Η
Τπάξρνπλ πνδσζηήξηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο θφξησζεο;
Ύπαξμε κεραληθψλ κεξψλ φπσο ληίδεο θ.ι.π.
χζηεκα πέδεζεο - ζηάζκεπζεο
Η βαζηθή πέδεζε γίλεηαη απφ ην πδξνζηαηηθφ
ζχζηεκα ηνπ κεραλήκαηνο.
Η ζηάζκεπζε (parkingbrake) γίλεηαη κέζσ
2.6 πνιιαπιψλ δίζθσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη, θαηά
πξνηίκεζε κε ειεθηξνπδξαπιηθφ ηξφπν.
Διαζηηθά
2.7 Σα ειαζηηθά ησλ ηξνρψλ είλαη ηξαθηεξσηνχ ηχπνπ
Γηαζηάζεηο ειαζηηθψλ
χζηεκα θφξησζεο- θνξησηή
Σν κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο θέξεη
εμάξηεζε θνξησηή, πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο.
2.8
Η κπνχκα ηνπ θνξησηή έρεη απαξαίηεηα δχν
βξαρίνλεο (κπξάηζα) αλχςσζεο ηνπ θάδνπ.

ΑΠΑΙ- ΑΠΑΣΗΗ ΝΣΗ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
θάζεο
ΙΙΙΑ EU
θαη
κεηαγελέ
ζηεξνο
>53 Kw
>260 Nm
>70 ιίηξα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
>85
l/min
>210 Bar
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Πεξίπν
π 17
Km/h
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ΟΥΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
12x16.5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Η αλαηξνπή ηνπ θάδνπ γίλεηαη κε δχν πδξαπιηθνχο
θπιίλδξνπο,

ΝΑΙ

Ο θνξησηήο ζα δηαζέηεη ζχζηεκα ηαρείαο
ζχλδεζεο
/ απνζχλδεζεο
ηνπ
θάδνπ θφξησζεο
(ηαρπζχλδεζκνο), ή ηα πξνζαξηήκαηα εξγαζίαο.
Ηιεθηξηθφο αληάπηνξαο ζχλδεζεο γηα
εμαξηήκαηα πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Οη πδξαπιηθέο ζσιελψζεηο είλαη πιήξσο
ΝΑΙ
πξνζηαηεπκέλεο.
ην ζχζηεκα θφξησζεο ζα ππάξρεη εξγνζηαζηαθά
ΝΑΙ
ηνπνζεηεκέλε γξακκή θαη ρεηξηζηήξην ( High
Flow ) γηα ιεηηνπξγία εμαξηεκάησλ φπσο
θαηαζηξνθέα , ζάξσζξν θαζαξηζκνχ, κίμεξ
κπεηνχ, θάδν κε
Αξπάγε ,ηξνρφο θνπήο , απιαθσηήξαο , δνλεηηθή
πιάθα θιπ.
2.8 Γελ είλαη απνδεθηέο ιύζεηο εθηόο ησλ
ΝΑΙ
πξνδηαγξαθώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Φνξηίν ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο
>900 kg
Γσλία αλαηξνπήο ηνπ θάδνπ ζην κέγηζην χςνο
~ 40°
>2.900m
Ύςνο κέρξη ηνλ πείξν ηνπ θάδνπ
m
Γχλακε εθζθαθήο ζηνπο θπιίλδξνπο αλπςψζεσο ηεο >1.750da
κπνχκαο
N
Γχλακε εθζθαθήο ζηνπο θπιίλδξνπο ηνπ θάδνπ >1.900da
N
Φνξηίν αλαηξνπήο
>1800Kg
χζηεκα αλάξηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο
ΝΑΙ
χζηεκα πιεχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θφξησζεο
ΝΑΙ
(FLOAT)
χζηεκα απηφκαηεο νξηδνληίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ΝΑΙ
θφξησζεο
Πξνζαξηήκαηα εξγαζίαο
Σν κεράλεκα ζπλνδεχεηαη απφ εμάξηεκα εξγαζίαο
ΝΑΙ
ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απφ ηελ παξερφκελε
πδξαπιηθή ηζρχ( High Flow ) ηνπ κεραλήκαηνο.
Όια ηα εμαξηήκαηα εξγαζίαο πξνζαξκφδνληαη κέζσ ΝΑΙ
ηαρπζπλδέζκνπ θαη ε ζχλδεζε ηνπο γίλεηαη κε
ηαρχηεηα ρσξίο εξγαιεία ζηνπο βξαρίνλεο ηνπ
θνξησηή ζηε ζέζε ηνπ θάδνπ θφξησζεο.
2.9 Σξνρφο θνπήο βάζνπο >45 εθαηνζηψλ , πιάηνπο >10 ΝΑΙ
εθαηνζηψλ κε πδξαπιηθή δηάηαμε γιψζζαο
θαζαξηζκνχ.
Απιαθσηήξαο βάζνπο >120 εθαηνζηψλ θαη
ΝΑΙ
πιάηνπο >15 εθαηνζηψλ
Γνλεηηθή πιάθα πιάηνπο >45 εθαηνζηψλ
ΝΑΙ
χζηεκα ειέγρνπ – Υεηξηζηήξηα
Μεραληθά ρεηξηζηήξηα
ΝΑΙ
2.10 Πνδσζηήξηα
ΟΥΙ
Πνδφγθαδνπ
ΝΑΙ
χζηεκα πέδεζεο
Βαζηθή πέδεζε κε πδξνζηαηηθφ ζχζηεκα
ΝΑΙ
2.11 χζηεκα ζηάζκεπζεο κε ειεθηξνπδξαπιηθφ ηξφπν
ΝΑΙ
Μπάξα ιεηηνπξγίαο / αζθαιείαο
ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΦΟΡΣΩΣΗ
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Α/ Α

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

Κακπίλα ρεηξηζκνχ θαη άιια ζηνηρεία
Η θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή, ζα είλαη αζθαιείαο ROPS
θαη FOPSLevel 1 , θιεηζηνχ ηχπνπ κεκεγάιε
πφξηα εηζφδνπ, πιεπξηθά παξάζπξα ηα νπνία ζα
είλαη ζπξφκελα θαη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή νξαηφηεηα.
Ο πίλαθαο ειέγρνπ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ
κεραλήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα
πξνεηδνπνηήζεσο βιαβψλ γηα φια ηα βαζηθά
ζπγθξνηήκαηα, δειαδή: κεηξεηή ζεξκνθξαζίαο
ιαδηψλ θηλεηήξα, κεηξεηή ζεξκνθξαζίαο ιαδηψλ
πδξαπιηθσλ, κεηξεηή ζηάζκεο θαπζίκνπ, κεηξεηή
σξψλ εξγαζίαο, πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία πηψζεσο
2.12 πηέζεσο, ιαδηνχ θηλεηήξα, ακπεξφκεηξν θιπ. Θα
ππάξρνπλ επίζεο βνκβεηέο γηα ρακειή πίεζε
ιαδηνχ θηλεηήξα, κπνχθσκα ηνπ θίιηξνπ
πδξαπιηθνχ θιπ.
Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ (θψηα εξγαζίαο 2-4
εκπξφο θαη 2 πίζσ, θψηα Κ.Ο.Κ, Όηαλ ην
κεράλεκα εθηειεί θίλεζε πξνο ηα πίζσ ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα ερεί δηαθνπηφκελν ζήκα ψζηε ε
θίλεζε απηή λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην
πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην κεράλεκα.
Γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαηά
ηελ πνξεία ζα πξέπεη
κέζσ ειεθηξηθνχ δηαθφπηε λα δηαθφπηεηαη ε
πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξησηή.
3. ΛΟΙΠΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σεθκεξίσζε
Σν κεράλεκα φηαλ παξαδνζεί ζα ζπλνδεχεηαη απφ:
• Σερληθφ Δγρεηξίδην Υεηξηζκνχ θαη πληεξήζεσο
ΝΑΙ
ζηελ Διιεληθή

3.1

• Σερληθφ Δγρεηξίδην Δπηζθεπψλ ζηελ Διιεληθή
ή/θαη ηελ Αγγιηθή ζε CD

ΝΑΙ

• Δηθνλνγξαθεκέλν Καηάινγν Αληαιιαθηηθψλ ζηελ
Διιεληθή ή/θαη ηελ Αγγιηθή ζε CD

ΝΑΙ

• Φαξκαθείν
• Σξίγσλν
Θα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο Δπξσπατθέο
νδεγίεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη ζα θέξεη ζήκα
CE

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

4. ΠΑΡΑΓΟΗ
Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα ζα παξαδνζεί εληφο
6κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
4.1 Ο
ΝΑΙ
ηφπνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη νη
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο .
Έθδνζε άδεηαο Μεραλήκαηνο Έξγνπ
Ο Γήκνο ζα εθδψζεη γηα ην κεράλεκα άδεηα
Μεραλήκαηνο Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη θάθειν κε φια ηα
4.2 απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (εθηφο απφ παξάβνια
πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαη ηπρφλ
δειψζεηο ηνπ ηδηνθηήηε.

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΦΟΡΣΩΣΗ
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ πξνο ηηο ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΑΠΑΙ- ΑΠΑΣΗΗ ΝΣΗ
Η
5. ΔΓΓΤΗΗ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο
5.1 Υξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.
>12
(Γελ πεξηιακβάλεη ηα αλαιψζηκα κέξε θαη πιηθά) κήλεο
Δθπαίδεπζε: Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ θαη ζπληεξεηψλ ηεο
επηρείξεζεο ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ
κεραλήκαηνο.
Η εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη:
>
Δμνηθείσζε κε ην κεράλεκα θαη
νλνκαηνινγία
Οδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο
5.2 >
ΝΑΙ
>
Υεηξηζκφο ηνπ κεραλήκαηνο
>
Καζεκεξηλφ έιεγρν
>
Πεξηνδηθή ζπληήξεζε
>
πληζηψκελα ιηπαληηθά
>
Πξνεηνηκαζία γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε
Η δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη θαη'
ειάρηζην κηα (1) εκέξα.

Α/
Α

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ
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ΟΜΑΔΑ 2. Αναρροφητικό σάρωθρο.
ΓΔΝΙΚΑ
Σν ππφ πξνκήζεηα αλαξξνθεηηθφ ζάξσζξν ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην,
ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε θαιή
θήκε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο
θαη ηηο ηδηνκνξθίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ζάξσζε ησλ δεκνηηθψλ νδψλ, θαζψο επίζεο
θαη ζεκείσλ κε ηδηαίηεξε θπθινθνξηαθή θφξηηζε ή θαη βεβαξεκέλα κε πςειή
πνζφηεηα απνξξηκκάησλ. Σν πιήξεο φρεκα ζα απνηειείηαη απφ ην βαζηθφ κνληέιν
θαη ηελ ζαξσηηθή δηάηαμε, πνπ φια καδί ζα απνηεινχλ έλα εληαίν θαηαζθεπαζηηθφ
ζχλνιν (compact). Θα δηαζέηεη θάδν απνξξηκκάησλ γεσκεηξηθήο ρσξεηηθφηεηαο
ηνπιάρηζην 4,0m³ θαη σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 3,8m³. Σν ζάξσζξν
απαξαίηεηα ζα δηαζέηεη έμη (6) ηξνρνύο (δύν εκπξόζζηνπο θαη ηέζζεξηο
νπίζζηνπο) γηα απμεκέλε επζηάζεηα θαη βέιηηζηε θαηαλνκή βάξνπο, θπξίσο
θαηά ηελ άλνδν ζηα πεδνδξόκηα θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ζάξσζεο ζε
πιαηείεο, ζα δηαζέηεη κεηαμόλην ≤ 2000mm.
Οη δηαζηάζεηο ηνπ, ηα βάξε θαηά άμνλα θαη ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πξέπεη
νπσζδήπνηε λα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο
ζηελ Διιάδα γηα ην νξηδφκελν ειάρηζην σθέιηκν εθκεηαιιεχζηκν εηδηθφ θνξηίν ζε
απνξξίκκαηα . Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ην επηηξεπφκελν βάξνο ζηνλ
νπίζζην άμνλα, φπνπ ππάξρεη θαη ε κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε .
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε έγθξηζε ηχπνπ ηνπ ζαξψζξνπ, κε ηελ παξάδνζε ηνπ
νρήκαηνο (λα πξνζθνκηζηεί Τπεχζπλε δήισζε),είλαη απνιχησο ππνρξεσηηθή.
Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ζα δηαζέηεη γηα ην ππφ πξνκήζεηα φρεκα, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ, ζήκα CE γηα ελαξκφληζε κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο.
Θα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο κηθξέο δηαζηάζεηο θαη ηελ γεληθφηεξε επειημία ηνπ
ζαξψζξνπ.
Δμσηεξηθά ην φρεκα πξέπεη λα είλαη βακκέλν κε εηδηθά ρξψκαηα αλζεθηηθά ζηνλ
ρξφλν θαη ηελ δηάβξσζε . Σν ρξψκα ηνπ ζαξψζξνπ ζα είλαη ιεπθφ, αξίζηεο
πνηφηεηαο θαη ζα ππάξρεη επηγξαθή κε ηελ επσλπκία ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. Θα
αμηνινγεζεί ηδηαίηεξα ε άξηζηε αηζζεηηθά εκθάληζε ηνπ νρήκαηνο θαη ε δπλαηφηεηα
νηθνινγηθήο βαθήο ηνπ.
Σν ζάξσζξν επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα θαησηέξσ
παξειθφκελα θαη έληππα:
• Γχν εθεδξηθνχο ηξνρνχο(εκπξφο – πίζσ)
• εηξά ζπλήζσλ εξγαιείσλ.
• Ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ. .
• Πιήξεο θαξκαθείν φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Ο.Κ.
• Σξίγσλν βιαβψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Ο.Κ.
• Σα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη θαιή ιεηηνπξγία

ηνπ ζαξψζξνπ.
Σν ζάξσζξν ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ νιηθή εγγχεζε
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ρσξίο πεξηνξηζκφ ρηιηνκέηξσλ ή σξψλ
ρξήζεο γηα φια ηα κεραληθά κέξε θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία γηα ην πιαίζην
ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε, απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο ζα
πξέπεη λα εγγπεζεί γξαπηψο γηα ηελ θάιπςε ηνπ νρήκαηνο ζε αληαιιαθηηθά πάζεο
θχζεσο ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
16
Ωο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδνληαη νη εθαηφλ εμήληα (160) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ
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εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Απαξαίηεηα γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε, ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη, είηε λα
πξνζθνκίζεη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ην πξνζθεξφκελν φρεκα, είηε λα κεηαθέξεη ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζε άιιε πεξηνρή γηα επίδεημε θαη αμηνιφγεζε ηνπ
πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο. Γεληθά φιεο νη απαηηήζεηο είλαη νπζηψδεηο θαη
απαξάβαηεο, εθηφο εάλ ξεηά αλαθέξνληαη σο επηζπκεηνί ή πξναηξεηηθνί απφ ηελ
Τπεξεζία, φπνπ επηηξέπεηαη απφθιηζε ± 5%.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΠΙΓΟΔΙ – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΡΩΘΡΟΤ
ΚΙΝΗΣΗΡΑ
Ο θηλεηήξαο ηνπ ζαξώζξνπ ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, diesel, EURO6,
turbo, intercooler θαη ε εθαξκνδόκελε αληηξξππαληηθή ηερλνινγία ζα
ηθαλνπνηεί ηα ηζρύνληα όξηα εθπνκπήο αεξίσλ ξύπσλ ηεο Διιεληθήο θαη
Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο
ησλ κεραλεκάησλ. Η ηζρύο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150Hp.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ
(έθδνζε αδείαο θ.ιπ.), ππάξμεη απαίηεζε ηξνπνπνίεζεο ησλ νξίσλ εθπνκπψλ
αεξίσλ ξχπσλ, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ θηλεηήξα
ζχκθσλα µε ηελ λέα νδεγία, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε.
Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε δηαγξακκάησλ ξνπήο/ζηξνθψλ θαη ηζρχνο/ζηξνθψλ
ηνπ θηλεηήξα. Ο θηλεηήξαο ζα είλαη ρακειήο έληαζεο ζνξχβνπ θαη γεληθά θηιηθφο
πξνο ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο θαη
Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. Θα είλαη ρακειήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ (φρη πάλσ απφ 6
lt/h), ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα αμηνινγεζεί επλντθφηεξα, γη΄ απηφ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζηεί αλάινγε δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζρεηηθφ δηάγξακκα δνθηκψλ,
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΝ15429-2. Αθφκα, πξέπεη λα έρεη ζχζηεκα απ' επζείαο
έγρπζεο θαπζίκνπ, κε δπλαηφηεηα εχθνιεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο.
Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα εμαεξίδεηαη, λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο απφ ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ (βξνρή, εηζαγσγή κηθξναληηθεηκέλσλ, δνιηνθζνξά θ.η.ι.) θαη φια ηα
θχξηα ηκήκαηά ηνπ λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε,
γεγνλφο πνπ ζα εθηηκεζεί.
ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ
Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη πδξαπιηθφ ππνβνεζνχκελν, δηπινχ θπθιψκαηνο θαη
ζα επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο. Θα δηαζέηεη ζηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο
δηζθφθξελα. Σν ζάξσζξν ζα δηαζέηεη ρεηξφθξελν ηθαλφ λα αθηλεηνπνηήζεη ην
κεράλεκα κε πιήξεο θνξηίν ζε νδφζηξσκα θιίζεο ηνπιάρηζηνλ 10%.
ΑΝΑΡΣΗΗ - ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ – ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΗΜΑ – ΤΣΗΜΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
Η αλάξηεζε ηνπ ζαξώζξνπ ζα είλαη αλεμάξηεηε (εκπξόο– πίζσ) ηζρπξή θαη
ηθαλή λα αληέρεη ηα θνξηία πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ην θαηαζθεπαζηή. 17
Δπίζεο ζα είλαη άλεηε γηα ην ρεηξηζηή θαη ζα πξνζθέξεη αζθάιεηα, εηδηθά θαηά
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ηε θίλεζε ζε αληζόπεδεο επηθάλεηεο θαη θπξίσο ζηηο αλσθέξεηεο θαησθέξεηεο ηνπ Γήκνπ, όπνπ ππνρξεσηηθά ζα αλπςώλεηαη κέζα από ηελ
θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή, γηα λα πξνζπεξλά ηα αληζόπεδα ζεκεία θαη λα
αλεβαίλεη ζηα ςειά πεδνδξόκηα ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ζα δηαηεξεί απηόκαηα
ζηαζεξό ύςνο από ην έδαθνο, κε νπνηνδήπνηε θνξηίν ζε ζεκεία ελαιιαγήο
από αλσθέξεηα ζε θαησθέξεηα. Σν ζάξσζξν ζα θηλείηαη κε ηαρχηεηα πνξείαο
ηνπιάρηζηνλ 45km/h, ψζηε λα κεηαθηλείηαη γξήγνξα απφ ην έλα άθξν ηεο πφιεο ζην
άιιν θαη απφ/πξνο ην ακαμνζηάζην θαη ηαρχηεηα εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 15 km/h
θαηά κέζν φξν θαη αλαιφγσο ην „‟βάξνο‟‟ ησλ απνξξηκκάησλ.
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα δίλεη θίλεζε ζην ζχζηεκα κεηάδνζεο πνξείαο θαη ζηα
επηκέξνπο ηκήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζαξψζξνπ (λα δνζεί πεξηγξαθή ηνπ
ζπζηήκαηνο). Σν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη φια ηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα θαη βαιβίδεο.
Σν ζάξσζξν ζα κπνξεί λα θηλείηαη επρεξψο θαη κε κεγάιε επειημία θηλήζεσλ ζηνπο
ζηελνχο δξφκνπο ηεο πφιεο ζε πεδφδξνκνπο θαζψο θαη ζε πιαηείεο, γη‟ απηφ ζα
δηαζέηεη πδξαπιηθφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο θαη θαηάιιειν εξγνλνκηθφ ηηκφλη (λα δνζεί
πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο). Απαξαίηεηα, λα πξνζθνκηζηνχλ ζρέδηα κε ηηο
δηακέηξνπο ζηξνθήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζαξψζξνπ θαηά ΔΝ 15429-1 :2007. Θα
ππάξρεη δπλαηφηεηα απεκπινθήο ηνπ νπίζζηνπ άμνλα γηα ηε ξπκνχιθεζε ηνπ
ζαξψζξνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο.
Σα ειαζηηθά επίζσηξα (δηπιά πίζσ) ζα είλαη εκηθηξαθηεξσηά αλάινγα ηνπ
κέγηζηνπ θνξηίνπ, ηεο κέγηζηεο ηαρύηεηαο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ νρήκαηνο
αιιά θαη ηεο πξννξηδόκελεο ρξήζεο ηνπ θαη tubeless (ρσξίο ζακπξέια).
Διαζηηθά από αλαγόκσζε δελ γίλνληαη απνδεθηά.
ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
Ζ δεμακελή απνξξηκκάησλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο,
εζσηεξηθά απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) γεσκεηξηθήο ρσξεηηθφηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 4m³ θαη σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 3,8m³ ζχκθσλα κε ην
EN15429-1 (λα πξνζθνκηζηεί δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζρεηηθφ ζρέδην),
εληζρπκέλε φπνπ απαηηείηαη κε θαηάιιειεο λεπξψζεηο.
Σν σθέιηκν θνξηίν ηνπ ζαξώζξνπ ζα είλαη πεξίπνπ5000kg (αθαηξνπκέλσλ
ηνπ επίζεκνπ απόβαξνπ, νδεγoύ 75 Kg, θαπζίκσλ θαη λεξνύ πξνο
θαηαηνληζκό).
Ο θάδνο ζαξσκάησλ ζα είλαη απνιύησο ζηεγαλόο, κε ζπγθνιιεκέλα
ηνηρώκαηα, εληαίνο, από αλνμείδσην ράιπβα, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3mm. Η
εθθέλσζε ησλ ζαξσκάησλ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά θαη απνθιεηζηηθά ζην
πίζσ κέξνο, από ύςνο ηνπιάρηζηνλ 800mm από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο,
κε θιίζε ηνπ θάδνπ θαηά ην δπλαηό κεγαιύηεξε θαη όρη κηθξόηεξε από 55° θαη
ζα ειέγρεηαη πιήξσο από ηνλ ρεηξηζηή.
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαηά ηελ εθθφξησζε ην ζάξσζξν λα δηαζέηεη ελζχξκαην ή
αζχξκαην ζχζηεκα ρεηξηζκνχ αλαηξνπήο, νχησο ψζηε ν ρεηξηζηήο πνπ δίλεη ηηο
εληνιέο εθθφξησζεο φληαο ζην νπίζζην κέξνο ηνπ ζαξψζξνπ, λα έρεη άκεζε
επφπηεπζε ηνπ ρψξνπ απφξξηςεο, πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. ε πεξίπησζε
βιάβεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ρεηξνθίλεην ζχζηεκα αλαηξνπήο.

ΤΣΗΜΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΡΩΗ
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Ζ ιεηηνπξγία ζάξσζεο ζα γίλεηαη κε αλαξξνθεηηθφ ζχζηεκα. ηνλ δηαγσληζκφ δελ ζα
γίλνπλ απνδεθηά ζάξσζξα κε αλαβαηφξην ή άιιε δηάηαμε κεραληθήο ή κηθηήο
ζάξσζεο .
Σν ζχζηεκα ζάξσζεο ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο :
1. ςήθηξεο (βνχξηζεο)
2. δηάηαμε θαηάπησζεο ζθφλεο
3. αλαξξνθεηηθή δηάηαμε
Σν ζάξσζξν ζα θέξεη δχν πιεπξηθέο ςήθηξεο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 900mm, ζην
εκπξφζζην ηκήκα ηνπ ζαξψζξνπ θαζψο θαη εκπξφζζην παιηλδξνκηθφ βξαρίνλα ζην
εκπξφζζην ηκήκα ηνπ ζαξψζξνπ.
Σν ζύζηεκα ηεο ηξίηεο κεησπηθήο ςήθηξαο ζα δηαζέηεη θίλεζε (πάλσ –θάησ –
δεμηά –αξηζηεξά θαη ππό γσλία) κέζσ βξαρίνλα, ν νπνίνο ππνρξεσηηθά ζα
παιηλδξνκείηαη(δελ ζα θηλείηαη επί ζηαζεξνύ άμνλα), ζε θαηάιιειν πιαίζην,
ην νπνίν ζα θαηαιακβάλεη όιν ην εκπξόζζην πιάηνο ηνπ ζαξώζξνπ.
Δπάλσ ζε απηό ην βξαρίνλα ζα εθαξκόδεηαη ε κεησπηθή ςήθηξα δηακέηξνπ
750mm ηνπιάρηζηνλ κε εηδηθή θαηαζθεπή γηα ηελ απνςίισζε δηδαλίσλ
(ρόξησλ) από ην ξείζξν ηνπ δξόκνπ, θαη ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο θηλήζεηο δεμηά
θαη αξηζηεξά ηνπ ζαξώζξνπ, απμάλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην ζπλνιηθό
πιάηνο ζάξσζεο, αιιά κε ηαπηόρξνλε δηεπθόιπλζε ηνπ θαζαξηζκνύ ζε
βαζηά ξείζξα.
Σν ζπλνιηθό πιάηνο ζάξσζεο κε ηελ ρξήζε ησλ δύν πιεπξηθώλ ςεθηξώλ ζα
είλαη ηνπιάρηζηνλ 2300mm ελώ κε ηελ πξνζζήθε ηεο ηξίηεο ςήθηξαο ζα
πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν θαη νπσζδήπνηε όρη κηθξόηεξν
από 3300mm.
Δπίζεο ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά εγθάξζηα κεηαηόπηζε θαη ησλ δύν
πιεπξηθώλ ςεθηξώλ θαηά 500mm ηνπιάρηζηνλ πξνο θάζε πιεπξά, γηα κέγηζηε
επειημία θαη πιάηνο ζάξσζεο, αιιά θαη γηα λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην
ρεηξηζηή λα κελ πιεζηάδεη πνιύ θνληά ζην πεδνδξόκην, αλ δελ είλαη
απαξαίηεην.
Οη ηξεηο ςήθηξεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζαξψζξνπ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ίλεο
απφ αηζαιφζπξκα, πνπ ζα θάλνπλ ηελ ζάξσζε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηνλ ρξφλν
δσήο ηνπο κεγαιχηεξν, ελψ ζα πεξηζηξέθνληαη αδηαβάζκεηα απφ 0 -150 rpm
ηνπιάρηζηνλ.
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο νη πιεπξηθέο ςήθηξεο θαη ην ζηφκην αλαξξφθεζεο ζα πξέπεη
λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλπςψλνληαη απηφκαηα θαηά ηελ νπηζζνπνξεία.
Οη ςήθηξεο ζα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ σο πξνο ηελ θιίζε ηνπο, κεραληθά ή
πδξαπιηθά.
Σν ζάξσζξν ζα δηαζέηεη πδξνπλεπκαηηθή δηάηαμε γηα ηελ απηόκαηε
επζπγξάκκηζε ηνπ, ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ζπλερήο ξύζκηζε ηεο πίεζήο ησλ
βνπξηζώλ θαη ηνπ ύςνπο ηνπ ζηνκίνπ αλαξξόθεζεο σο πξνο ην έδαθνο, γηα
ηελ απνθπγή πξόσξεο θζνξάο ηνπο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο ζάξσζεο.
Ζ αλαξξνθεηηθή δηάηαμε (αλαξξνθεηηθφ ζηφκην, αγσγφο αλαξξφθεζεο, θίιηξα
θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα έρεη ηέηνηα ζρεδίαζε θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε αλζεθηηθφ
πιηθφ ψζηε λα κε δηαβξψλεηαη, λα αληέρεη ζηηο θαηαπνλήζεηο απφ ηηο πξνζθξνχζεηο
ησλ ζαξσκάησλ, λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε αλαξξνθεηηθή ηζρχ κε ηελ ειάρηζηε
δπλαηή απαηηνχκελε ηζρχ θηλεηήξα θαη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε γηα επηζθεπή,
ζπληήξεζε ή θαζαξηζκφ απηήο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζάξσζε κεγάισλ
αληηθεηκέλσλ ε δηαηνκή ηνπ ζηνκίνπ αλαξξφθεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 600mm θαη
ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ 200mm. Δπίζεο ε παξνρή ηεο θηεξσηήο αλαξξόθεζεο
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δεκηνπξγνύκελε ππό πίεζε ζην ζηόκην αλαξξόθεζεο, ηνπιάρηζηνλ 1100mmH
O.
Γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο ζθφλεο θαηά ην έξγν ηεο ζάξσζεο, ην ζάξσζξν ζα δηαζέηεη
θαηάιιειν ζχζηεκα ςεθαζκνχ χδαηνο. Σν ζύζηεκα θαηαηνληζκνύ ηνπ ύδαηνο ζα
απνηειείηαη, από δεμακελή(έο) ύδαηνο θαηαζθεπαζκέλε από αληηδηαβξσηηθό
θξάκα ή αλνμείδσην ράιπβα, ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ500lt,
ηνπνζεηεκέλε/εο ζε θαηάιιειν ζεκείν,από θαηάιιειε αληιία πίεζεο, από ηηο
απαξαίηεηεο ζσιελώζεηο θαη ηα εηδηθά αθξνθύζηα ύδαηνο, ηα νπνία ζα είλαη
θαηάιιεια θαηαλεκεκέλα ζε θαίξηα ζεκεία ηνπ ζαξσηηθνύ ζπζηήκαηνο
(βνύξηζεο θαη θεληξηθό ζηόκην αλαξξόθεζεο). Σν ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο
λεξνύ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε θίιηξν θαζαξηζκνύ κεγάιεο αληνρήο.
Σν ζάξσζξν επίζεο ζα θέξεη εύθακπην ζσιήλα αλαξξόθεζεο όπνπ ζα
πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα αλαξξόθεζεο-απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ από
απόζηαζε (θάησ από νρήκαηα, θξεάηηα, παξηέξηα θ.η.ι.), ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο από αλζεθηηθό πιηθό ηνπνζεηεκέλνο ζηελ νξνθή κε
πεξηζηξεθόκελν βξαρίνλα γηα λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπ πάλσ από
ζηαζεξά εκπόδηα ζηηο παξεηέο ηεο νδνύ θαη κε δπλαηόηεηα εύθνιεο
αλάπηπμεο θαη επαλαθνξάο ηνπ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο
ηνπ αγσγνύ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ,5m κήθνο θαη 200mm ε δηάκεηξνο ηνπ.
Όινη νη ρεηξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο ζάξσζεο, φπσο απμνκείσζε ηαρχηεηαο
πεξηζηξνθήο ςεθηξψλ, απμνκείσζε αλαξξνθεηηθήο ηζρχνο, θαηαηνληζκφο χδαηνο,
κεηαηφπηζε ςεθηξψλ, πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλνληαη κε αθξίβεηα θαη απφιπην
έιεγρν απφ ηνλ ζάιακν νδήγεζεο.
ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΗΓΗΗ
Ο ζάιακνο νδήγεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο, απνθιεηζηηθά
απφ ηζρπξφ ράιπβα, γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζε ρηππήκαηα, εξγνλνκηθά
ζρεδηαζκέλνο, ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνλ ρεηξηζηή κία αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε.
Οη παινπίλαθεο πξέπεη λα είλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα παξέρεηαη ε κέγηζηε
δπλαηή νξαηφηεηα. Θα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζέζεηο κε αλάξηεζε ξπζκηδφκελεο,
ηηκφλη κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε, αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν
απφ πιαζηηθά ηαπέηα θαη γεληθά θάζε εμάξηεκα ελφο ζπγρξφλνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο.
Δπίζεο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηεο θακπίλαο κε δπλαηφηεηα
εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε ζεξκαηλφκελνπ θξέζθνπ αέξα.
Ο ζάιακνο ζα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνο, ψζηε λα απνθιείεη ηελ είζνδν ζθφλεο,
χδαηνο αιιά θαη θαηάιιεια ερνκνλσκέλνο, ψζηε λα πξνζθέξεη αλεθηέο ζπλζήθεο
ζηνλ ρεηξηζηή (απαξαίηεην είλαη ζηελ Σερληθή πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ε ζηάζκε
ζνξχβνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ). Ζ θακπίλα ζα πξνζθέξεη άλεζε, εξγνλνκία,
νξαηφηεηα, αζθάιεηα ζην ρεηξηζηή, ελψ ζα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ
ιεηηνπξγηψλ θαη βιαβψλ ηνπ ζαξψζξνπ κε ελδείμεηο θσδηθψλ ζηελ νζφλε ηεο
θακπίλαο, ψζηε ηφζν ν ρεηξηζηήο, φζν θαη νη ηερληθνί λα ελεκεξψλνληαη πιήξσο, γηα
ηηο ιεηηνπξγίεο θαη παξακέηξνπο. Θα έρεη εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλα εληφο ηνπ
ζαιάκνπ ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ νξγάλσλ, πνπ ζα δίλνπλ ζηνλ ρεηξηζηή αθελφο
ηνλ απφιπην θαη αθξηβή έιεγρν ρεηξηζκψλ, ηφζν ηεο θίλεζεο ηνπ κεραλήκαηνο, φζν
θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζάξσζεο.
ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΗΜΑΝΗ
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Σν φρεκα ζα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ (πνξείαο θαη εξγαζίαο,
απνθιεηζηηθά ηχπνπ LED), ν νπνίνο ζα είλαη θαηάιιεινο θαη γηα λπθηεξηλή εξγαζία,
ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., ηελ θείκελε Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία.
Σν ζάξσζξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηθαλφ αξηζκφ πεξηζηξεθφκελσλ θάξσλ
(ηνπιάρηζηνλ 2) ηνπνζεηεκέλσλ ζε θαηάιιεια ζεκεία, ηξηγψλνπ βξαδππνξίαο ζην
πίζσ ηκήκα ηνπ, βνκβεηή νπηζζνπνξείαο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ζήκαλζεο
εμνπιηζκνχ επηβάιιεηαη απφ ηελ λνκνζεζία, γηα ηελ θίλεζε ή εθηέιεζε ζαξσηηθνχ
έξγνπ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.
ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ – ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ ΜΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ
ΔΝΩΗ
Σν φρεκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πιεξνί ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ, σο πξνο ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο-πξνζηαζίαο
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
α) Ο θηλεηήξαο ηνπ ζαξψζξνπ ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, DIESEL EURO6,
turbo intercooler, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη ηα ηζρχνληα
φξηα εθπνκπήο αεξίσλ ξχπσλ ηεο Διιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαηά ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ κεραλεκάησλ. Απηφ ζα πξνθχπηεη
ξεηά απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ, πνπ ζα επηζπλαθζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ
ηερληθή πξνζθνξά.
β) Σν κεράλεκα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα
πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα θέξεη ην ζήκα CE.
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα επηζπλαθζεί αληίγξαθν ππνδείγκαηνο δήισζεο
πηζηφηεηαο CE εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο.
γ) Σν φρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο θαη
ζεκάλζεηο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ (πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ απφ ιάζνο
ρεηξηζκφ ηνπ ή απξφνπηε βιάβε).
δ) Σν πιαίζην ηνπ ζαξψζξνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαιήο
ιεηηνπξγίαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε
ξήγκα ή ζηξέβισζε (αθφκα θαη γηα θνξηία κεγαιχηεξα ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ
θαηά 20%). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ηέηνην ειάηησκα, ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο ρσξίο αληίξξεζε λα παξαιάβεη ην ζάξσζξν, λα πξνβεί ζε
επηζηεκνληθά παξαδεθηή επηζθεπή ηνπ πιαηζίνπ (ή αλ απηφ είλαη αδχλαηνλ, λα
αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην, ή κέξνο απηνχ κε πεξηζζφηεξν εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο)
θαη, λα ην παξαδψζεη ζηνλ Γήκν.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Με ηελ πξνζθνξά θάζε δηαγσληδφκελνπ ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
Τερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζαξώζξνπ πνπ ζα αθνξά όια ηα ηερληθά ζηνηρεία ζηελ
Διιεληθή γιώζζα. Θα ζπλνδεύεηαη από ηερληθό θπιιάδην, ηα εκπνξηθά - ηερληθά
θπιιάδηα – εγρεηξίδηα, κπνξνύλ λα είλαη ζηε Αγγιηθή κόλν γιώζζα, ρωξίο επίζεκε
κεηάθξαζε).
2.
Πιήξε ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
3.
Γήιωζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ, ηνπιάρηζηνλ
21
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Βεβαίωζε παξνρήο ζπλνιηθήο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο
(1) έηνπο.
5.
Ο ρξόλνο παξάδνζεο ζα αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά (δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηηο εθαηόλ εμήληα (160) εξγάζηκεο εκέξεο).
6.
Καηάινγν πωιήζεωλ ίδην κε ην πξνζθεξόκελν ζάξωζξν ζηελ Διιάδα, κε ην
έηνο παξάδνζεο θαη ηνλ θνξέα (Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία 2015-2016-2017).
7.
Υπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ ππνρξέωζε εθπαίδεπζεο ηνπ ηερληθνύ πξνζωπηθνύ
ηνπ Γήκνπ ζηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζαξώζξνπ.
8.
Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ πξνκεζεπηή όπνπ ζα αλαθέξεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα
γηα ην νπνίν δεζκεύεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ηωλ αληαιιαθηηθώλ.
9.
Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ν Γήκνο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ν πξνκεζεπηήο
πξέπεη
λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα εμεηδηθεπκέλν πξνζωπηθό ζπληήξεζεο –
επηζθεπώλ, όπωο θαη δηθό ηνπ ζπλεξγείν επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ
εμνπιηζκνύ, πξάγκα πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε ζρεηηθά έγγξαθα (ζρεηηθή άδεηα,
λόκηκν απαιιαθηηθό θ.ιπ.).
10. Ο ζπκκεηέρωλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αληίγξαθα, επίζεκα δεκνζηεπκέλωλ
ηζνινγηζκώλ, όπνπ δελ ζα παξνπζηάδνληαη δεκίεο γηα ηα ηξία πξνεγνύκελα έηε, από
ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ.
11. Δπίζεκε θαηάζηαζε πξνζωπηθνύ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη/αηηηνινγείηαη ε
επάξθεηα ύπαξμεο ηερληθνύ θαη επηζηεκνληθνύ πξνζωπηθνύ (ηνπιάρηζηνλ δύν (2)
Τερλίηεο θαη δύν (2) Μεραλνιόγνπο Μεραληθνύο).
12. Πηζηνπνηεηηθά ηεο ζεηξάο ISO 9001:2015, 14001:2015 θαη OSHAS
18001:2007, ή ηζνδύλακα ηνπ πξνκεζεπηή.
13. Πηζηνπνηεηηθά ηεο ζεηξάο ISO 9001:2015- 14001:2015 ή ηζνδύλακα
ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή.
4.
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ΠΙΝΑΚΑ 1
Κριτήρια αξιολόγηςησ Σεχνικών Προςφορών και εύρη
βαθμολόγηςησ αυτών / υντελεςτέσ βαρύτητασ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ

ΤΝΣΕΛΕΣ
Η
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(100-120
ΒΑΘΜΟΤ)

ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Β* ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Σεχνικά και λειτουργικά
ςτοιχεία πλαιςίου
Ωφϋλιμο φορτύο /μικτόφορτύο (kg)

2

Κινητόρασ γενικϊ ςτοιχεύα - Αντιρρυπαντικό τεχνολογύα

2

Υόμη – αξιοπιςτύα καταςκευαςτό

2

Ιςχύσ & Ροπό κινητόρα

2

Μϋςη κατανϊλωςη καυςύμου (lit/h)(ΕΝ 15429-2)

2

ύςτημα πέδηςησ - Αναρτήςεισ – ύςτημα διεύθυνςησ –
ύςτημα μετάδοςησ κίνηςησ - Θάλαμοσ οδήγηςησ
ύςτημα πϋδηςησ (απόδοςη – εφαρμογό τεχνολογικών λύςεων)

4

Αναρτόςεισ εμπρόσ – πύςω (ςύμφωνα με την μελϋτη)

6

ύςτημα μετϊδοςησ κύνηςησ – Σροχού - Ικανότητα ανϊβαςησ με
πλόρεσ φορτύο ςε οδούσ με κλύςη (να δηλωθεύ)

5

Ανϋςεισ – Τλικό καταςκευόσ (χϊλυβασ)- ύςτημα Can bus – Άλλα
ςτοιχεύα – Δυνατότητεσ ελϋγχου & χειριςμού
Κάδοσ απορριμμάτων

5

Τλικό καταςκευόσ κϊδου απορριμμϊτων

6

Ωφϋλιμη χωρητικότητα δεξαμενόσ(ΕΝ 15429-1)

4

ύςτημα ςάρωςησ
Διϊταξη ψηκτρών – Τλικϊ καταςκευόσ- Τδραυλικό μετατόπιςη
ςυςτόματοσ ψηκτρών δεξιϊ αριςτερϊ ≥500mm,
τοιχεύα εμπρόςθιασ παλινδρομικόσ ψόκτρασ
Πλϊτοσ ςϊρωςησ με δύο και με τρεύσ ψόκτρεσ
Διϊταξη καταιονιςμού ύδατοσ – Τλικό καταςκευόσ δεξαμενόσ
ύδατοσ (όπωσ απαιτεύται από την μελϋτη)
Αναρροφητική διάταξη

4

τοιχεύα ςτομύου αναρρόφηςησ, αγωγού αναρρόφηςησ,
ςύςτημα φύλτρων
Τδροςτατικό ςύςτημα ςταθερόσ απόςταςησ του ςυςτόματοσ
ςϊρωςησ από το ϋδαφοσ με οποιοδόποτε φορτύο ςε ανωφϋρεια κατωφϋρεια
Παροχό φτερωτόσ αναρρόφηςησ(m3/h)

2

Δημιουργούμενηυποπύεςηςτο ςτόμιο αναρρόφηςησ ςε mmH O

6

ύςτημα εξωτερικού αναρροφητικού αγωγού (μόκοσ διϊμετροσ)
υςτήματα Αςφαλείασ - Ευελιξία

4

υςτόματα αςφαλεύασ

4

Ευελιξύα πλόρουσ οχόματοσ - Μεταξόνιο ≤2000mm- Ευελιξύα
(ακτύνα ςτροφόσ,) (mm)

4

4
2
6

8

2

Φρόνοσ Παράδοςησ – Εγγύηςη- Σεχνική Τποςτήριξη
Φρόνοσ παρϊδοςησ- Εκπαύδευςη - Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ –
Εγγύηςη αντιςκωριακόσ προςταςύασ
Σεχνικό υποςτόριξη –Σεχνικό και επιςτημονικό προςωπικόΕμπειρύα - Επϊρκειαανταλλακτικών, χρονικόδιϊςτημα κϊλυψησ
μεανταλλακτικϊ - Αμεςότητα επϋμβαςησ

2

Παραδόςεισ ιδύου με το προςφερόμενο γενικϊ μϋχρι και την
δημοςύευςη τησ παρούςησ (να κατατεθούν αντύγραφα
ςυμβϊςεων προσ απόδειξη)
Πιςτοποιόςεισ καταςκευαςτό - προμηθευτό

6

Άθροιςμα βαθμολογίασ κριτηρίων

100

4

2

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ =
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*Ζ θαιχηεξε ηηκή ή επίδνζε ή πξφηαζε κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφ
ην ζηάδην, ζε θάζε θξηηήξην ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία.
Ζ ρεηξφηεξε επίδνζε κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ην ίδην θξηηήξην, ιακβάλεη ηελ
κηθξφηεξε βαζκνινγία, ππφ ηνλ φξν φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ην
θξηηήξην(ζηνηρείν) απηφ. Οη ελδηάκεζεο ηηκέο ή επηδφζεηο ή πξνηάζεηο βαζκνινγνχληαη
αλαινγηθά. Πξνζθνξά ηεο νπνίαο έζησ θαη έλα θξηηήξην βαζκνινγείηαη κε βαζκνινγία
κηθξφηεξε απφ 100βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,
απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.
Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο
θαη ε βαζκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη
ππνρξεσηηθά, εθηφο απφ ηε βαζκνινγία, θαη ηελ ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά
θξηηήξην.
Ζ βαζκνινγία Κi θάζε θξηηεξίνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ςεθνθνξία επί ησλ επηθξαηέζηεξσλ
πξνηάζεσλ (π.ρ. βαζκνιφγεζεο). Ζ γλψκε (π.ρ επί ηεο βαζκνιφγεζεο) ηνπ νξγάλνπ είλαη
ε πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε γλψκε
ησλ νξγάλσλ απηψλ λα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ πξνηάζεσλ. (άξζξν 221 παξ.2
ηνπ Ν.4412/2016)
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ
επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο
πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ
θξηηεξίσλ.
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ
ηχπν:
Uj = ζ1* Κ j1 + ζ2*Κ j 2 +……+ζλ * Κ j λ (ΣΤΠΟ 1)
Όπνπ: ζ είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο
Κ είλαη ε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ
j= 1, 2 …28, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφλησλ
λ=28
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ / αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα
επηηξνπή αμηνιφγεζεο απνζθξαγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
ιακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ κέρξη δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ, απνθφπηνληαο ην ηξίην φηαλ
έρεη, 1, 2, 3, 4, ή ζηξνγγπιεχνληαο πξνο ηα πάλσ φηαλ έρεη ηηκέο 5, 6, 7, 8, 9
Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ
κηθξφηεξν ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία
ην Λ είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί.
ΣΤΠΟ 2
Λ=
Πξνζθεξζείζα ηηκή
Σειηθή βαζκνινγία ηερληθήο
Πξνζθνξάο
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ – ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, ε αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο
ππνινγίδεη ηηο ηηκέο ζύγθξηζεο Λ θαη θαηαηάζζεη ηηο πξνζθνξέο απηέο ζε πγθξηηηθφ
Πίλαθα.
Ωο πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε κε ην
κηθξόηεξν Λ.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο πξνζθνξψλ, απηέο θαηαηάζζνληαη
θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο πλνιηθήο ηαζκηζκέλεο Βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο
Πξνζθνξάο, θαη πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε πλνιηθή Βαζκνινγία
Σερληθήο Πξνζθνξάο.
Με βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία, πξνθξίλεηαη σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηεο πξάμεο ν πξψηνο ζηελ θαηάηαμε
ηνπ ζρεηηθνχ ζπγθξηηηθνχ πίλαθα.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα.

ΟΜΑΔΑ 3. Αλατοδιανομέας.
1 Γεληθά
Ο αιαηνδηαλνκέαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη επί ηεο θηβσηάκαμαο ηνπ νρήκαηνο θαη λα
αζθαιίδεηαη κε εηδηθέο, εληζρπκέλεο δηαηάμεηο.
2 Πιαίζην
Ο αιαηνδηαλνκέαο πξέπεη λα δηαζέηεη αλεμάξηεην πιαίζην απφ εληζρπκέλν ράιπβα ζην
νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη ην δνρείν, ην ζχζηεκα δηαζθνξπηζκνχ θαη ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα.
3 Γνρείν
Σν δνρείν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηξία αλεμάξηεηα ηκήκαηα (ρνάλε θφξησζεο,
ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαη ζχζηεκα εθξνήο). Σν ζχζηεκα εθξνήο πξέπεη λα είλαη βηδσκέλν
επί ηνπ δνρείνπ. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα
κεηψλεηαη ην ίδην θνξηίν ηνπ αιαηνδηαλνκέα θαη λα δηαζέηεη απμεκέλε πξνζηαζία έλαληη
δηάβξσζεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 m3. Δπίζεο
πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα κε κεραληζκφ γηα ην άλνηγκα – θιείζηκν. Σν
κήθνο ηνπ πιαηζίνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηεο
θηβσηάκαμαο.
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4 χζηεκα ηξνθνδνζίαο θαη ξχζκηζεο πνζφηεηαο
Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαη ξχζκηζεο πνζφηεηαο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ θνριία.
Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζηνλ θνριία πξέπεη λα είλαη κε πδξαπιηθφ θηλεηήξα. Σν ζχζηεκα
ξχζκηζεο πνζφηεηαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πιήξε εθθέλσζε ελ ζηάζε ηνπ δνρείνπ.
Ο αιαηνδηαλνκέαο πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ξχζκηζεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο δηακέηξνπ
αλάινγα ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα
ζχλδεζεο κε ην φρεκα κε ην φρεκα γηα λα αλαγλσξίδεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ. Σν φρεκα πξέπεη
λα είλαη εμνπιηζκέλν κε αλακνλή κε ζήκα ηαρχηεηαο.

5 Μεηάδνζε θίλεζεο
Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζην πδξαπιηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην πδξαπιηθφ θχθισκα
ηνπ νρήκαηνο θαη φρη απφ αλεμάξηεην θηλεηήξα.

6 χζηεκα δηαζθνξπηζκνχ
Ζ ρνάλε θαη ν δίζθνο δηαζθνξπηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη εμ‟ νινθιήξνπ
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα. Θα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αζχκκεηξνπ
δηαζθνξπηζκνχ. Ζ δηάκεηξνο δηαζθνξπηζκνχ πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελε απφ 2 – 8
κέηξα.

7 Γηαζηάζεηο - Βάξε
Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 m3.
Σν χςνο ηνπ αιαηνδηαλνκέα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν έηζη ψζηε ην
θέληξν βάξνο λα είλαη ρακειά θαη λα γίλεηε ε πιήξσζή ηνπ κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο
θνξησηέο ηεο Τπεξεζίαο.

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

ΣΡΙΠΟΛΗ 06/12/2018

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΔΛΔΓΘΗΚΔ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Η/Μ ΔΡΓΩΝ & ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
ΣΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ

Μαξίλεο Αγεζίιανο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ.

άζζαινο Κσλ/λνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Κνθνζηνύιεο Υξίζηνο
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Π.Δ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Δ/ΝΗ Σ.Τ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 168 / 2018

ΜΕΛΕΣΗ: Ππομήθεια μησανημάηων έπγος και
ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού ηος Δήμος
Σπίποληρ.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 339.760,00 €
ΥΡΗΗ : 2019

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1ν - Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα :
1.Μεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Άξζξν 2ν- Γηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ :
1.Σηο δηαηάμεηο Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ Α 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/1995 (Φ.Δ.Κ 247 η. Α΄/27-11-1995) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ
, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ.143/Α/28-6-2014).
3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/1997 (Φ.Δ.Κ 178 η. Α΄/ 06-09-1997) «Πεξί δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ,
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665/ΔΟΚ».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2539/1997 (Φ.Δ.Κ 244 η. Α΄/04-12-1997) «πγθξφηεζε Πξση.
Απηνδηνίθεζεο».
5.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3310/05 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
6.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ 114 η. Α΄/8-6-2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ» φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη κε ηνλ Ν. 4412/2016 (Α' 147).
7.Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο Αλη.
& Ναπηηιίαο γηα ηα φξηα ησλ δηαγσληζκψλ φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη κε
ηνλ Ν. 4412/2016 (Α' 147).
8.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ 68 η. Α΄/20-03-2007) «Καηαρψξεζε
δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη άιιεο
δηαηάμεηο» κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
9.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010(Φ.Δ.Κ.112 η. Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο
κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο».
10.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ 87 η. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο
ηζρχνπλ θαη κε ηνλ Ν. 4412/2016 (Α' 147).
27
11.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 Φ.Δ.Κ. 173 η. Α΄/30-09-2010 κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.
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11 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν. 4412/2016(Α΄ 147), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
12.Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε5 ηεο παξ. Ε. ηνπ Ν. 4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν Σ.21, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (
Φ.Δ.Κ. 85 η. Α΄/07-04-2014).
13.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4257/2014 “Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ” θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 63. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3979/2011 (Φ.Δ.Κ. 138 η.
Α΄/16-06-2011) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4389/2016 (ΦΔΚ.94/Α/27-5-2016) θαη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 4411/2016 (ΦΔΚ.142/Α/03-08-2016).
14.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 (Φ.Δ.Κ. 204 η. Α΄/15-09-2011) «χζηαζε Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαη κε ηνλ Ν. 4412/2016 (Α' 147).
15.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4072/2012 (Φ.Δ.Κ. 86 η. Α΄/ 11-04-2012) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχνπλ θαη κε ηνλ Ν. 4412/2016 (Α' 147). Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4129/2013 (Α‟ 52)
«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»
16.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (Α'143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) -δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»,
17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 (Φ.Δ.Κ. 120/ η. Α΄/29-05-2013) “Δζληθφ χζηεκα
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
ππνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (Φ.Δ.Κ. 85 η. Α΄/07-042014) θαη ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147). Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.
18.Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 (Φ.Δ.Κ 1924 η. Β΄/02-06-2017) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..)».
19.Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 57654 (Φ.Δ.Κ 1781 η. Β΄/23-05-2017) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο».
20.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 38 (Φ.Δ.Κ Α 63/04-05-2017) «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ». Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 39 (Φ.Δ.Κ Α 64/04-05-2017)
«Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ».
21.Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 129/2534/20-1-2010(ΦΔΚ Β 108 4-2-10) «Καζνξηζκφο
δηθαηνχρσλ ρξήζεο θαη αλψηαηνπ νξίνπ θπβηζκνχ Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ θαη άιιεο
ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα Κξαηηθά απηνθίλεηα.
Άξζξν 3ν- πκβαηηθά Σεύρε
πκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α) Ζ ζχκβαζε
β) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
γ) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
δ) Ο πξνυπνινγηζκφο
ε) Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
ζη) Ζ ηερληθή έθζεζε
Άξζξν 4ν-Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο
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Ζ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε
θξηηήξην ηε ηερλννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

Άξζξν 5ν- ύκβαζε
Ο αλάδνρνο ηεο Πξνκήζεηαο, κεηά, ηελ θαηά λφκν, έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο,
ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, φρη κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10)
εκεξψλ λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε θαη λα θαηαζέζεη ηελ, θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο,
εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη έγθαηξα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα.
ΑΡΘΡΟ 6ν- Δγγύεζε θαιήο εθηειέζεσο ηεο ζύκβαζεο- Υξόλνο Δγγπήζεσο
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο
ηνπ έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή. Ζ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο Πξνκήζεηαο κεηά
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ αξκφδηα επηηξνπή. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν- Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ
Δθ' φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο
Πξνκήζεηαο ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ηνπ,
κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ν- Σίκεκα θαη ηξόπνο πιεξσκήο
Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα αλαγξάθεηαη ζηε χκβαζε, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ.
1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο.
2. Όιεο νη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο αληίζηνηρεο θξαηήζεηο, θφξνπο, ηέιε,
δαζκνχο, θαη ινηπέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θιπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
ηζρχνπζεο ηελ εκέξα ηεο Γεκνπξαζίαο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. Πξνζηίζεηαη θξάηεζε
χςνπο 0,10% γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(παξ.3, άξζξν4 ηνπ Ν.4013/2011, Δγθχθιηνο 29, Γ17α/302/7/Φ.Ν.
463/03.11.2012/ΑΓΑ:Β4ΠΛ- ΚΦ4).
3. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν ζε ΔΤΡΩ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπΝ.4152/2013, κε ηελ έθδνζε ησλ αληηζηνίρσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ
πιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία "πεξί
νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ" κε ηελ έθδνζε ησλ
ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ αληηζηνίρσλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πιεξσκήο ζην ινγηζηήξην ηνπ Γήκνπ. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγνχλ
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ο αλάδνρνο θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ δχλαηαη λα ιάβεη
πξνθαηαβνιή θαηφπηλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ηα εμήο:
α. Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ.
β. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ Αλαδφρνπ, εάλ ην παξαζηαηηθφ είλαη ηηκνιφγην θαη δελ θέξεη
ηελ έλδεημε ΔΞΩΦΛΖΘΖΚΔ.
γ. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο
δ. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο29ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
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Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο βαξχλεηαη
κε ηηο δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο.
Σα πνζά πιεξσκήο πξνέξρνληαη απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ.

ΑΡΘΡΟ 9ν- Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε
θαη θξαηήζεηο, πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο
Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνπο Ο.Σ.Α.
ΑΡΘΡΟ 10ν- Παξαιαβή
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ εηδηθά πξνο ηνχην δηνξηζκέλε Δπηηξνπή Παξαιαβήο
πξηλ απφ ηελ πιεξσκή. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη ηα
παξαδνηέα πνπ πξνζθφκηζε ν Αλάδνρνο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο
παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απηά απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο
απφξξηςεο. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο,
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ Αλάδνρν. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί
απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα
πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ απηνχ. Δθ' φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο σο άλσ
πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδνκέλεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο
δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. Γηα
ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά ηελ
πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγγπήζεσο ελεξγείηαη βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ε
νξηζηηθή παξαιαβή γηα ηελ πξνκήζεηα.
Ζ παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ζα γίλεη
χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ζην ρψξν ηνπ Ακαμνζηαζίνπ ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο.
Σα κεραλήκαηα ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Γήκν έηνηκα πξνο θπθινθνξία θαη ρξήζε.
ΑΡΘΡΟ 11ν - Αλσηέξα Βία
Ο Αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη πεξηζηαηηθφ αλσηέξαο βίαο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημήο
ηεο. ηεξείηαη, φκσο, ην δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζζεί, εάλ δελ ηελ αλαθέξεη εγγξάθσο θαη
δελ πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία εληφο είθνζη
(20) εκεξψλ αθφηνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζηνηρεηνζεηνχλ θαη πξνθάιεζαλ ηε
κεξηθή ή νιηθή αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε πνπ ηνπ αλαηέζεθε.
ΑΡΘΡΟ 12ν - Γεληθέο Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά θαη
νπνηαδήπνηε άιια κέζα γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Ο Αλάδνρνο
βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ελδεηθηηθά δε κε ηηο δαπάλεο
ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ,
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, δαπάλε θαη φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο θαη
θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ηνπ
πκθσλεηηθνχ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην ΦΠΑ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
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Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθψο θαη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο επζχλεο έλαληη
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνβάιινληνο δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επξεζηηερλίαο,
ζεκάησλ θιπ., πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε κειέηεο, κεζφδνπο, ηξφπνπο εξγαζίαο,
ζπζηήκαηα, εθεπξέζεηο θιπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ πιήξε εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο. Όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο, ε κέξηκλα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε λφκηκε
ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ αλσηέξσ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθψο ηνλ Αλάδνρν,
ν νπνίνο νθείιεη λα ιακβάλεη εγθαίξσο θάζε απαηηνχκελν κέηξν, ψζηε ν Δξγνδφηεο θαη ηα
φξγαλα απηνχ λα κελ ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε ελφριεζε ή ηελ ειάρηζηε δεκία.

ΑΡΘΡΟ 13ν - Δθαξκνζηέν Γίθαην
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά
θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο
ζχκβαζεο.
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην
είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δπν κέξε, λα
πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία
ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ
επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά
δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.

ΑΡΘΡΟ 14ν - Πηζηνπνηεηηθά – Γηαζθαιίζεηο πνπ απαηηνύληαη επί πνηλή
απνθιεηζκνύ:
Θα θαηαηεζνχλ ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά:
Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ θαηαζθεπαζηή
Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ ζπκκεηέρνληα Έγθξηζε
Σχπνπ γηα ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη.
Άιιεο πηζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα νρεκάησλ.
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