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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η Προμήθεια ανατρεπόμενου οχήματος και μηχανικού εκσκαφέα - φορτωτή προορίζεται για την κάλυψη
αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, και ειδικότερα  για να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες, αποκομιδής
αστικών απορριμμάτων, μπάζων -  φερτών υλικών και ογκωδών αντικειμένων.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για μία ομάδα, ή και για το σύνολο της προμήθειας.
Το ποσό της δαπάνης θα καλυφθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση Ι, και από ίδιους
πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής.
Η ενδεικτική συνολική (Α+Β ομάδα) δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των
198.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους ΚΑ 64-7131.001,
20-7132.010 (νέος κωδικός), 20-7132.001, του σκέλους των εξόδων του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, όπως φαίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της προμήθειας.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2. Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
3. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο

209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007
(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.

4. Την υπ' αριθμ. 5132/23-02-2018 (ΑΔΑ : ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση I του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

5. Την υπ' αριθ. 10311/04-04-2018 Τροποποίηση της Πρόσκλησης I του Υπουργού Εσωτερικών με νέο
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» με ΑΔΑ :
67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2.
Τα είδη της προμήθειας κωδικοποιούνται στους παρακάτω κωδικούς CPV:

Περιγραφή είδους CPV
Ομάδα Α.
Ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα μικτού βάρους 7,5 tn 34142300-7
Ομάδα Β.
Μηχανικός Φορτωτής - Εκσκαφέας 43200000-5

Κερατέα  09-05-2018
Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ.
 Δήμου Λαυρεωτικής

Ευάγγελος Λιούμης Ευάγγελος Λιούμης Αναστασία Μαγγενάκη
Ηλεκτ/γος  Μηχ/κός Τ.Ε. Ηλεκτ/γος  Μηχ/κός Τ.Ε. MArch. Αρχιτέκτων  Μηχανικός
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή είδους Τιμή
Μονάδος

Ποσότη
τα

Μερικό
σύνολο

Ποσό
Φ.Π.Α.

Γενικό
σύνολο

Ομάδα Α.

Ανατρεπόμενο φορτηγό
όχημα μικτού βάρους 7,5
tn

75.000,00 € 1 75.000,00 € 18.000,00 € 93.000,00 €

Σύνολο Ομάδας Α. 75.000,00 € 18.000,00 € 93.000,00 €

Ομάδα Β.

Μηχανικός Φορτωτής -
Εκσκαφέας 85.000,00 € 1 85.000,00 € 20.400,00 € 105.400,00 €

Σύνολο Ομάδας Β. 85.000,00 € 20.400,00 € 105.400,00 €

Γενικό σύνολο (Α+Β) 160.000,00 € 38.400,00 € 198.400,00 €

Κερατέα  09-05-2018

Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ.
 Δήμου Λαυρεωτικής

Ευάγγελος Λιούμης Ευάγγελος Λιούμης Αναστασία Μαγγενάκη
Ηλεκτ/γος  Μηχ/κός Τ.Ε. Ηλεκτ/γος  Μηχ/κός Τ.Ε. MArch. Αρχιτέκτων  Μηχανικός
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Μελέτη: «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού και
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνική περιγραφή – Προδιαγραφές (Φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού βάρους 7,5 ton)
Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη
κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων κ.λ.π. .
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες
διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι
περίπου 7,5tn.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει ο Δήμος.
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
· Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
· Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
· Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
· Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
· Τρίγωνο βλαβών.
· Ταχογράφο.
· Βιβλία συντήρησης και επισκευής.
· Βιβλίο ανταλλακτικών.
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με
τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία),
φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης. Ένα (1) περιστρεφόμενο φάρο πορτοκαλί χρώματος.
θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό
σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας Με την προσφορά
επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί:
·   Υπεύθυνη Δήλωση ότι στην προμήθεια του οχήματος θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα,
ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου του οχήματος, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα τα
απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία του οχήματος (έγκριση τύπου, κάρτα καυσαερίων κλπ)
ώστε το όχημα με την παραλαβή του να είναι έτοιμα προς χρήση.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου»
γίνεται δεκτή αρνητική απόκλιση μέχρι 5%, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση της
αναφερόμενης τιμής.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟ



Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής

5

Μελέτη: «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού και
μηχανικού φορτωτή - εκσκαφέα»

Αρ. Μελέτης:  30 / 2018
Π/Υ:              198.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & Ίδιοι πόροι

Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθημένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον
εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μικτού
βάρους περίπου 7.500 Kg.
Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό
σύστημα ανάρτησης.
Για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος οι διαστάσεις να είναι οι μικρότερες δυνατές, το μεταξόνιο  θα
είναι 3,2 – 3,4 m, το συνολικό πλάτος του πλήρους οχήματος εξοπλισμένου δίχως του καθρέπτες δεν
θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2,0 m και το συνολικό μήκος τα 6,0 m.
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα
κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

· Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος
· Μέγιστο πλάτος δεν θα ξεπερνά τα 2,0 m
· Μέγιστο μήκος
· Εμπρόσθιος πρόβολος
· Βάρη πλαισίου
· Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
· Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
· Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

· Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος , τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία
τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 4/κύλινδρος,
υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η
ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 170 Hp και ροπής 400 Nm.                           Θα διαθέτει
στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).                           Ο
κινητήρας πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος
και να έχει λόγο ισχύος κινητήρα ανά τόνο μικτού φορτίου τουλάχιστον 22 HP ανά τόνο μικτού φορτίου
. Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας
καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες
δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. Να
δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .
· Τύπος και κατασκευαστής
· Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
· Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
· Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών.
· Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
· Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός
Σύστημα μετάδοσης
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Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει 5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1)
οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων .
Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με
αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου
του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα
Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον
πίσω άξονα. To όχημα θα διαθέτει σύστημα ASR (Anti-Slip Regulator) για την αποφυγή ολίσθησης σε
επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση καθώς και το σύστημα ελέγχου ευστάθειας ESP,                   το οποίο
μέσω αισθητήρων θα αντιλαμβάνεται την ταχύτητα, την πρόσφυση, τη γωνία στροφής τροχών και θα
ρυθμίζει ανάλογα την πέδηση κάθε τροχού ξεχωριστά καθώς και τη ροπή προκειμένου το όχημα να
παραμένει σε σταθερή τροχιά ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες όπου τείνει να υποστρέψει, να
υπερστρέψει ή να ανατραπεί.
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα,
ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το
χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του
οχήματος.
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό
τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα
με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος
ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη
δυνατή

Άξονες - αναρτήσεις
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι
χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος,
ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων
όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ.,
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δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το
πλαίσιο.
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)
Καμπίνα οδήγησης
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου
μέσω αντιδονητικού συστήματος.
Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πολλαπλές ρυθμίσεις και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό χάρη,
με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο
(2) συνοδηγούς.
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί
SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα,
δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης,
δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο
θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για
την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου,
ηλεκτρικά παράθυρα, στερεοφωνικό/ ράδιο CD (με την απαραίτητη εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία
και ηχεία)
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα
καθορίσει η υπηρεσία.
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. Ακόμα ο προμηθευτής
υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο
έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Χρωματισμός
Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον
στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών,
ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα
σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά
την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο
μέσω ψευδοπλαισίου.
Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά
μπαζών.
Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε
συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.
Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 4mm.
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Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς από τους
οποίους οι δύο είναι διατομής UNP140 και τραβέρσες τύπου ΙΝΡ80 τοποθετημένες ανά
διαστήματα των 250 -300 mm.
Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους 4mm θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, θα
φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις-
ορθοστάτες διατομής "Π" ανά 500 έως 600mm.
Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το
επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% τουλάχιστον.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ :
Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με ενισχυτικές νευρώσεις εκ
μορφοσίδερου πάχους 5mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών
μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει από το πάνω και από το κάτω μέρος. Θα
συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :
Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από :
· Δυο ανυψωτικά έμβολα
· Αντλία λαδιού εμβολοφορα με πίεση 300 bar κα παροχή 60l/min.
· Δοχείο λαδιού
· Βαλβίδα ανατροπής
· Τερματική βαλβίδα
· Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.
H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια των δύο υδραυλικών εμβόλων και ψαλιδιού . Η
υδραυλική αντλία του συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου.
Στο υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και η
βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής
λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι 30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα
περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού. Η θέση
των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη απλή
πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.
Ολες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες και
παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.

ΒΑΦΗ.
Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της
κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου . Οι επιγραφές που θα
φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου.

Ποιότητα-  καταλληλότατα - Τεχνική Υποστήριξη

Με την προσφορά να κατατεθεί:
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· Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα
βάσει των διατάξεων του άρθρου 24  της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ)  αριθ.  214/2014,  που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

· Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα
ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)

· Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και
να καλύπτει,  χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή,  την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .

· Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .

·  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

· Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο),
στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν
αυτό κριθεί σκόπιμο.

γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό
απαιτηθεί.

· Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης /  service.  Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα .
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 (ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι
ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΤΕΥΔ που θα υποβάλει στην
προσφορά του:

1. Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
  1.1 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ  ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με το επίπεδο εμπειρίας, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο
ζητούμενο αριθμό παραδόσεων κατά την τελευταία τριετία (προσμετρούμενη από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού) ιδίων ή παρομοίων ειδών με το αντικείμενο της σύμβασης.

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο μέσος  ετήσιος  αριθμός παραδόσεων για το
προσφερόμενο είδος - κατά την τελευταία τριετία (προσμετρούμενη από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού) - να είναι ανάλογος του αντικειμένου της σύμβασης.

Στο ΤΕΥΔ   ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (προσμετρούμενη από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού)  ιδίων ή παρομοίων  ειδών με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο υποβάλει
προσφορά  με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη.

Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες)
αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με
βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού
φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά την κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης).

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό
διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η μερική κάλυψη της
απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την
Ένωση.

1.2. οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο ΤΕΥΔ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση
του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με διάθεση ικανών ανθρωπίνων πόρων και τεχνικής
ικανότητας του  προσωπικού  το οποίο θα επιφορτισθεί την τεχνική υποστήριξη των
προσφερομένων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό κατάλληλου εξειδικευμένου
τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης.

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας :
α) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΤΕΥΔ το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

δυναμικό και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών των τελευταίων τριών ετών του οικονομικού
φορέα.
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β) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΤΕΥΔ τα ονοματεπώνυμα του τεχνικού
προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη των
προσφερομένων ειδών καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για τον έλεγχο της
ποιότητας.

γ) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ οι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει  ο οικονομικός φορέας για την
τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, από όπου θα προκύπτει η τεχνική ικανότητα του
οικονομικού φορέα με διαθεσιμότητα  συνολικά τουλάχιστον τριών εξειδικευμένων τεχνιτών, με
ειδικότητες όπως μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι,
εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει, κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο
υποβολής των προσφορών όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση
προσωπικού:

Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας  :
• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες.
• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης.

Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:
• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρημένη για το γνήσιο της

υπογραφής των συμβαλλομένων από Αρμόδια Αρχή.
• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
• Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρμόδια Αρχή, με την οποία θα

δεσμεύονται οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στον υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική υποχρέωση τεχνικής
υποστήριξης των ειδών .

1.3. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ   ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με διάθεση από μέρους του ικανών τεχνικών πόρων, δηλαδή
ότι διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με το αντικείμενο της
σύμβασης.

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο οικονομικός φορέας θα διαθέτει  ένα (1) κινητό
συνεργείο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη των ειδών του Δήμου για την πλήρη
αποκατάσταση των βλαβών.

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει τις άδειες κυκλοφορίας  και φωτογραφίες αυτών που να φαίνεται ο εσωτερικός
εξοπλισμός των ειδών αυτών.

1.4.  Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ ότι πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου
επιλογής που σχετίζεται με την προσκόμιση δείγματος  δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι εφόσον
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του
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θα επιδείξει δείγμα ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους .
Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν

πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η
συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι
θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους  σε τόπο που θα
υποδείξουν.

1.5. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στα αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ   ότι πληροί
τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα μέτρα που λαμβάνει για την
διασφάλιση της ποιότητας και για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των προσφερομένων ειδών.

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει τα παρακάτω:

- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 και
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή ισοδύναμα αυτών που να αφορούν τη διαδικασία
τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της
αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)

1.6. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ ότι πληροί
τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων, επαληθευόμενη ως εξής:

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει τα παρακάτω:

Α) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο
αυτού  του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους (π.χ. κατασκευαστή της  υπερκατασκευής
ή και του του πλαισίου οχήματος εάν υπάρχει) που να αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή
(κατασκευή) του προσφερόμενου είδους. Το πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί
από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της
αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ
1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων 100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00
4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00
5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00
6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00

9 Υδραυλικό σύστημα –  αντλία -  χειριστήρια  -
ηλεκτρικό σύστημα 100-120 10,00

10 Σύστημα ανατροπής 100-120 10,00
11 Οπίσθια θύρα 100-120 6,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00
ΓΕΝΙΚΑ

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή
προστασία 100-120 10,00

15
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές.
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Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1)

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2)

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την
ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.
   U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 7,5  Tn

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

10. ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

12. ΒΑΦΗ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

14. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

15. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

16. ΔΕΙΓΜΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

17. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

18. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

19. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της
διακήρυξης

ΝΑΙ

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και
επεξηγηματικές
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το προς προμήθεια μηχάνημα, προορίζεται, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για
κατασκευές,  εκσκαφές, φορτώσεις και συντήρηση έργων.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, ή τυχόν
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη
λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής
το οποίο θα είναι , κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο,
γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και
διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.
Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η
απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή.
Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα τοποθετημένους
μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος. Θα
φέρει επιπλέον ισχυρά ποδαρικά υδραυλικής λειτουργίας.
Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα πρέπει να είναι με πλήρη εξάρτηση,  ενδεικτικά 8t.
Το μηχάνημα προορίζεται για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και  για αυτό το λόγο οι
διαστάσεις του θα είναι περίπου:

Μήκος σε θέση πορείας 5,70μ.
Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση πορείας 3,5μ.
Μέγιστο πλάτος με τον κάδο φόρτωσης 2,35μ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage IV/T4F, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα
(intercooler), ονομαστικής ισχύος περίπου 110HP και ροπής στρέψεως ενδεικτικά 500Nm.
Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ροπή στρέψεως.
Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί, μέσω εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής παροχής, για
εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. Η υδραυλική πίεση ορίζεται
να είναι περίπου 250 BAR. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μεγαλύτερη δυνατή υδραυλική πίεση.
Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας θα πρέπει να είναι περίπου 160 lt/min.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.
Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE CONVERTER) και
απαραίτητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτροϋδραυλική επιλογή σχέσεων
(AUTOSHIFT). Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την αυτόματη, ομαλή και
προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του μηχανήματος. Διπλό διαφορικό (εμπρός-
πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων στροφών στα άκρα και στους τέσσερις τροχούς. Το
κιβώτιο ταχυτήτων θα δίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες μπροστά και τέσσερις (4)
ταχύτητες πίσω. Η τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40χλμ/ώρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ
Να αναφερθούν:

¾ Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς.
¾ Τύποι διαφορικών.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial). Να αναφερθούν οι διαστάσεις των ελαστικών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας και θα επενεργεί στους
εμπρόσθιους τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εμπρόσθιους
τροχούς, μεταξύ πεζοδρομίων.
Απαραίτητα, τα ακρόμπαρα του τιμονιού θα βρίσκονται στο πίσω μέρος του εμπρόσθιου άξονα
έτσι ώστε να μην είναι ευπαθή σε ζημιά από χτυπήματα με αντικείμενα κατά την εκτέλεση
εργασιών φόρτωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Θα είναι υδραυλικό και θα χρησιμοποιεί το έλαιο του κεντρικού υδραυλικού συστήματος.
Να αναφερθεί η διάμετρος δίσκου, η επιφάνεια τριβής. Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατά
προτίμηση και στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος σε
κάθε περίπτωση.
Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος
στον οποίο εφαρμόζει το φρένο στάθμευσης, είναι επιθυμητό να είναι εντελώς ανεξάρτητος από
το κύριο σύστημα πέδησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΦΟΡΤΩΤΗ
Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή κάδου
πολλαπλών χρήσεων, 6Χ1 υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται
από δυο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας.
Η προσφερόμενη εξάρτηση θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση διαφόρων χωματουργικών
εργασιών, όπως εκσκαφή, ισοπέδωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αλφάδιασμα, διάστρωση υλικού
κ.α. και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την εκτέλεση των εργασιών αυτών.
Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν με
υδραυλικούς κυλίνδρους, για την ανατροπή του κάδου, και για την ανύψωσή του, που θα
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εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται
μαζί με τους βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου.
Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας περίπου ενός 1.0 m³.
Θα δοθούν οι δυνατές γωνίες ανατροπής κάδου στο μέγιστο ύψος.
Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 3,40μ. τουλάχιστον.
Μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου τουλάχιστον 60kN.
Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις κινήσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΤΣΑΠΑ
Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Θα είναι
προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής,
δεξιά-αριστερά κατά 1.0 μ. περίπου συνολικά. Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι απαραίτητα
τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος).
Ο κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 60 εκ. περίπου, που θα περιστρέφεται γύρω
από τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία. Να αναφερθεί η μέγιστη γωνία
περιστροφής κάδου.
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εφεδρικό κάδο εκσκαφής πλάτους 400mm.

Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που θα
εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ.

Η τσάπα θα έχει τις εξής δυνατότητες:
· Βάθος εκσκαφής κατά SAE περίπου 5,5 μ.
· Μέγιστο ύψος φόρτωσης τουλάχιστον 4,5μ.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μέγιστη δυνατή ισχύς εκσκαφής, δηλαδή η δύναμη εκσκαφής στο νύχι
του κάδου.

· Ανυψωτική ικανότητα (μπούμα και βραχίονας απλωμένα στο έδαφος) περίπου 1400 κιλά.
· Θα βαθμολογηθεί η όσον το δυνατόν μικρότερη απόσταση εκσκαφής από το πλαίσιο του

μηχανήματος. Να δοθεί η σχετική μέτρηση.
· Το μηχάνημα θα φέρει υδραυλική βραχόσφυρα βάρους 350kg.

ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με δυο (2)
πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με σύστημα θέρμανσης, αερισμού και air
condition.
Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα είναι
ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και θα περιστρέφεται σε
κάθε επιθυμητή θέση εργασίας.
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.
Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω) και φωτισμό πορείας
σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά
υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-πίσω) και αλεξήλιο.
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Το μηχάνημα θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών .   Θα
φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική
προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη
Με την προσφορά να κατατεθεί:

· Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης  προκειμένου να είναι εφικτή η
ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

· Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική
γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)

· Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος  για το πλήρες όχημα (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και
να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .

· Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .
·  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης

των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

· Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό
κριθεί σκόπιμο.
γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.

· Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα .

Δείγμα
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και

τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών
από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα
του προσφερόμενου είδους  σε τόπο που θα υποδείξουν. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη
δήλωση.
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Εκπαίδευση Προσωπικού
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του
αγοραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

Παράδοση Οχήματος
Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επιτροπή
παραλαβής, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, με τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προμηθευτή.
Θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημερολογιακές ημέρες.
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του
προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα
τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του οχήματος.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή
και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις  των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 (ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι
ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΤΕΥΔ που θα υποβάλει στην
προσφορά του:

1. Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
  1.1 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ  ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με το επίπεδο εμπειρίας, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο
ζητούμενο αριθμό παραδόσεων κατά την τελευταία τριετία (προσμετρούμενη από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού) ιδίων ή παρομοίων ειδών με το αντικείμενο της σύμβασης.

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο μέσος  ετήσιος  αριθμός παραδόσεων για το
προσφερόμενο είδος - κατά την τελευταία τριετία (προσμετρούμενη από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού) - να είναι ανάλογος του αντικειμένου της σύμβασης.

Στο ΤΕΥΔ   ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (προσμετρούμενη από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού)  ιδίων ή παρομοίων  ειδών με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο υποβάλει
προσφορά  με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη.

Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες)
αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με
βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού
φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά την κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης).

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό
διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση  επιτρέπεται η μερική κάλυψη της
απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την
Ένωση.

1.2. οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο ΤΕΥΔ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση
του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με διάθεση ικανών ανθρωπίνων πόρων και τεχνικής
ικανότητας του  προσωπικού  το οποίο θα επιφορτισθεί την τεχνική υποστήριξη των
προσφερομένων ειδών, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό κατάλληλου εξειδικευμένου
τεχνικού προσωπικού που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης.

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας :
α) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΤΕΥΔ το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

δυναμικό και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών των τελευταίων τριών ετών του οικονομικού
φορέα.
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β) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του  ΤΕΥΔ τα ονοματεπώνυμα του τεχνικού
προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την τεχνική υποστήριξη των
προσφερομένων ειδών καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για τον έλεγχο της
ποιότητας.

γ) Θα υποβληθούν στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ οι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει  ο οικονομικός φορέας για την
τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, από όπου θα προκύπτει η τεχνική ικανότητα του
οικονομικού φορέα με διαθεσιμότητα  συνολικά τουλάχιστον τριών εξειδικευμένων τεχνιτών, με
ειδικότητες όπως μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι,
εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει, κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο
υποβολής των προσφορών όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση
προσωπικού:

Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας  :
• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες.
• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης.
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:
• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρημένη για το γνήσιο της

υπογραφής των συμβαλλομένων από Αρμόδια Αρχή.
• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
• Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρμόδια Αρχή, με την οποία θα

δεσμεύονται οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στον υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική υποχρέωση τεχνικής
υποστήριξης των ειδών .

1.3. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ   ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του
κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με διάθεση από μέρους του ικανών τεχνικών πόρων, δηλαδή
ότι διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με το αντικείμενο της
σύμβασης.

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο οικονομικός φορέας θα διαθέτει  ένα (1) κινητό
συνεργείο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη των ειδών του Δήμου για την πλήρη
αποκατάσταση των βλαβών.

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει τις άδειες κυκλοφορίας  και φωτογραφίες αυτών που να φαίνεται ο εσωτερικός
εξοπλισμός των ειδών αυτών.

1.4.  Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ ότι πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου
επιλογής που σχετίζεται με την προσκόμιση δείγματος  δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι εφόσον
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του
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θα επιδείξει δείγμα ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους  .
Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν

πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η
συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι
θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους  σε τόπο που θα
υποδείξουν.

1.5. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στα αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ   ότι πληροί
τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα μέτρα που λαμβάνει για την
διασφάλιση της ποιότητας και για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των προσφερομένων ειδών.

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει τα παρακάτω:

- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008   για τη
διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να
έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της
αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)

1.6. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ ότι πληροί
τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων, επαληθευόμενη ως εξής:

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα
προσκομίσει τα παρακάτω:

Α) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο
αυτού  του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους (π.χ. κατασκευαστή της  υπερκατασκευής
ή και του του πλαισίου οχήματος εάν υπάρχει) που να αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή
(κατασκευή) του προσφερόμενου είδους. Το πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί
από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της
αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Φορτωτή εκσκαφέας

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

1  Πλαίσιο 100-120 6,00
2 Καμπίνα  επιβατών 100-120 6,00
3 Σύστημα φόρτωσης – εκσκαφής 100-120 13,00
4 Κινητήρας 100-120 7,00
5 Ηλεκτρικό σύστημα 100-120 6,00
6 Τροχοί / Ελαστικά 100-120 6,00
7 Σύστημα Ανάρτησης. 100-120 8,00
8 Σύστημα Διεύθυνσης 100-120 6,00
9 Συστήματα πέδησης 100-120 6,00

10 Χρωματισμός. 100-120 6,00
13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14 Εγγύηση καλής λειτουργίας -
αντισκωριακή προστασία 100-120 10,00

15

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00
ΣΥΝΟΛΟ 100,00

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1)
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όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2)

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την
ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.
   U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εισαγωγή
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

2. Γενικά χαρακτηριστικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

4. Υδραυλικό σύστημα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

5. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική
κίνηση.
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

6. Σύστημα κύλισης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

7. Ελαστικά
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

8. Σύστημα διεύθυνσης
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

9. Σύστημα πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

10. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

11. Καμπίνα και άλλα στοιχεία
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Ποιότητα καταλληλότητα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

13. Τεχνική Υποστήριξη
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

14. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

15. Εκπαίδευση Προσωπικού
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

16. Παράδοση
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

17. Συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Στην στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επι
ποινή αποκλεισμού. Οι απαντήσεις  στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να είναι κατά προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές

Κερατέα  09-05-2018

Θεωρήθηκε

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ.
 Δήμου Λαυρεωτικής

Ευάγγελος Λιούμης Ευάγγελος Λιούμης Αναστασία Μαγγενάκη
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ)
Το τεύχος των Σ.Υ περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και
σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η
προμήθεια του ανατρεπόμενου φορτηγού και του εκσκαφέα - φορτωτή.

ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο της Προμήθειας
Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την «Προμήθεια
ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού βάρους 7,5 tn, και μηχανικού εκσκαφέα – φορτωτή».

ΆΡΘΡΟ 3 Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με   Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς -
τιμής.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και
Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

ΆΡΘΡΟ 4 Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου
υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη -μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που
θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό (σχετική κατευθυντήρια
οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών).
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73
έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης..
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ,
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών).
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής
εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016.

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο προμηθευτής μετά την παράδοση-παραλαβή των οχημάτων, υποχρεούται αφού του παραδοθεί
η εγγυητική καλής εκτέλεσης να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, (για την αποκατάσταση
τυχόν ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των
έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας ) των όρων της σύμβασης,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.
Η διάρκεια της θα είναι τουλάχιστον 2 ετών.

ΆΡΘΡΟ 5 Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες
Η προθεσμία παράδοσης των οχημάτων, ορίζεται:

Σε εκατό-είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. (Ανατρεπόμενο
φορτηγό 7,5tn ).
Σε εκατό-είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.(Προμήθεια
εκσκαφέα - φορτωτή).

ΆΡΘΡΟ 6 Έκπτωση του Αναδόχου
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος –
μηχανήματος έργου ή ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις
γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016

ΆΡΘΡΟ 7 Πλημμελής κατασκευή
Εάν ο υπό προμήθεια εξοπλισμός δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016

ΆΡΘΡΟ 8 Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις - Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.

ΆΡΘΡΟ 9 Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του
εξοπλισμού (φορτηγό – εκσκαφέας) με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο)και μόνο
όταν θα είναι έτοιμα προς χρήση.(έκδοση πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα
τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία αυτών.
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ΆΡΘΡΟ 10 Παροχή Υπηρεσιών - Συντήρηση
Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος κατά την διάρκεια της εγγύησης του οχήματος ή του
μηχανήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα πρέπει να στείλει
εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος για την άμεση επισκευή όπου
αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του μηχανήματος
στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 11 Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 180 ημερών,
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της
διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από
την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 180 ημερών. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 παρ. 4
Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 12 Παράδοση

Η τελική παράδοση του οχήματος ή του μηχανήματος έργου, θα γίνει θα γίνει σε χώρο που θα
υποδειχθεί από την επιτροπή παραλαβής, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής,
με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, και δικαιολογητικά για την
νόμιμη χρήση – λειτουργία.
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