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Προμήθεια Μεταχειρισμένων Οχημάτων και
Μηχανήματος Έργου
& Καινούργιου Αλατοδιανομέα
του Δήμου Λυκόβρυσης–Πεύκης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.000,00 €
Κ.Α.: 64-7131.0002
CPV: 34134200-7, 34131000-4, 16000000-5, 34144420-8

DIMITRIOS
CHARISIADI
S

Digitally signed by
DIMITRIOS
CHARISIADIS
Date: 2019.04.02
11:21:36 +03'00'

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
& ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή συντάσσεται για τις δαπάνες προμήθειας των παρακάτω ειδών:
1. Ένα (1) μεταχειρισμένο φορτηγό όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, συνολικού
μικτού φορτίου (GVW – Gross Vehicle Weight) τουλάχιστον 11.900 kg
2. Ένα (1) μεταχειρισμένο φορτηγό όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, συνολικού
μικτού φορτίου (GVW – Gross Vehicle Weight) τουλάχιστον 3.500 kg
3. Ένα (1) μεταχειρισμένο κλειστό ημιφορτηγό όχημα τύπου van, συνολικού μικτού
φορτίου (GVW – Gross Vehicle Weight) τουλάχιστον 3.000 kg
4. Ένα (1) μεταχειρισμένο ημιφορτηγό με καρότσα, συνολικού μικτού φορτίου (GVW –
Gross Vehicle Weight) τουλάχιστον 2.800 kg
5. Ένα (1) μεταχειρισμένο γεωργικό ελκυστήρα ισχύος τουλάχιστον 70 hp με
καινούργιο και αμεταχείριστο εξάρτημα θρυμματιστή κλαδιών (καταστροφέα)
6. Έναν (1) καινούργιου αλατοδιανομέα
για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λυκόβρυσης –
Πεύκης.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 218.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω
του Προγράμματος Χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η
τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων
έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 46983/06-09-2018
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξη Πράξης του Δήμου Λυκόβρυσης –
Πεύκης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», με ΑΔΑ: Ω6Π8465ΧΘ7ΤΓΧ.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ σε €

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

120.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

98.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

218.000,00

Ο Δήμος για τη χρηματοδότηση της Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του
Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν
οι ίδιο πόροι του Δήμου.
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64-7131.0002 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει βάση των πιο κάτω διατάξεων:
-

-

-

-

-

-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»της με
αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτή
Διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων). Το
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
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Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
α/α CODE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

34134200-7

Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

2

34131000-4

Ημιφορτηγά

3

16000000-5

Γεωργικά μηχανήματα

4

34144420-8

Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού

Λυκόβρυση, 27/2/2019

Λυκόβρυση, 27/2/2019
Θεωρήθηκε

Η συντάκτρια

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθηνά Τογκαλίδου

Δημήτριος Χαρισιάδης

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
& ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μον.
Ποσότητα
Μέτρ.

Ενδεικτική
Τιμή

Ενδεικτική
Δαπάνη

α/α

Περιγραφή

1

Μεταχειρισμένο φορτηγό όχημα με
ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, συνολικού μικτού
φορτίου (GVW – Gross Vehicle Weight)
τουλάχιστον 11.900 kg

τεμ.

1

64.500,00

64.500,00

2

Μεταχειρισμένο φορτηγό όχημα με
ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, συνολικού μικτού
φορτίου (GVW – Gross Vehicle Weight)
τουλάχιστον 3.500 kg

τεμ.

1

24.200,00

24.200,00

3

Μεταχειρισμένο κλειστό ημιφορτηγό όχημα
τύπου van, συνολικού μικτού φορτίου (GVW –
Gross Vehicle Weight) τουλάχιστον 3.000 kg

τεμ.

1

20.200,00

20.200,00

4

Μεταχειρισμένο ημιφορτηγό με καρότσα,
συνολικού μικτού φορτίου (GVW – Gross
Vehicle Weight) τουλάχιστον 2.800 kg

τεμ.

1

20.200,00

20.200,00

5
6

Μεταχειρισμένος γεωργικός ελκυστήρας
ισχύος τουλάχιστον 70 hp με καινούργιο και
αμεταχείριστο εξάρτημα θρυμματιστή
κλαδιών (καταστροφέα)
Καινούργιος αλατοδιανομέας

τεμ.
τεμ.

1
1

37.000,00
9.706,45
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Τελικό Ποσό

37.000,00
9.706,45
175.806,45 €
42.193,55 €
218.000,00 €

Λυκόβρυση, 27/2/2019

Λυκόβρυση, 27/2/2019
Θεωρήθηκε

Η συντάκτρια

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθηνά Τογκαλίδου

Δημήτριος Χαρισιάδης

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
& ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 12t
ΓΕΝΙΚΑ
Αυτή η Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη διαδικασία συντήρησης καθώς και τους ελέγχους
παραλαβής για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος με ανατρεπόμενη
κιβωτάμαξα, συνολικού μικτού φορτίου (GVW – Gross Vehicle Weight) τουλάχιστον 11.900
kg, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λυκόβρυσης –
Πεύκης.
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι
αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, με ποινή αποκλεισμού, δεκτές θα γίνονται
τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση
μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%.

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Το υπό προμήθεια φορτηγό όχημα θα είναι μεταχειρισμένο, σύγχρονης τεχνολογίας και
σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ενώ το έτος έκδοσης της αρχικής άδειας
κυκλοφορίας του θα είναι το 2016 ή μεταγενέστερο.
2. Το φορτηγό θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.
3. Η εν γένει κατασκευή του φορτηγού καθώς και η κατασκευή του προσφερόμενου
εξοπλισμού θα γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού με πολυετή
πείρα σε εν λόγω κατασκευές, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των
οχημάτων και που αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης
στην Ελλάδα.
4. Όλα τα μέρη του φορτηγού πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να
μεταφέρουν το φορτίο τους με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από
5

δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το κέντρο βάρους του φορτηγού θα
βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο κάτω από όλες τις συνθήκες φορτίου.
5. Το φορτηγό όχημα θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση
Διπλωματούχου Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή
Τεχνολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει πλήρως την
τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οχήματος, όπως
αυτά περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016.

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι διαστάσεις του φορτηγού και τα βάρη κατά άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά
στοιχεία του πρέπει να εκπληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση
νόμιμης άδειας κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί το επιτρεπόμενο φορτίο
στον οπίσθιο άξονα όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη καταπόνηση.
Το μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight) του φορτηγού θα είναι επί ποινή
αποκλεισμού τουλάχιστον 11.900 kg.
Το επιτρεπόμενο φορτίο στον οπίσθιο άξονα (Rear axle) θα είναι επί ποινή αποκλεισμού
τουλάχιστον 8000 kg.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες διαστάσεις, χωρίς να συνιστούν κριτήριο
απόρριψης:


Συνολικό πλάτος οχήματος : 2200 – 2400 mm



Απόσταση αξόνων : περίπου 5800 – 6000 mm

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ
1. Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του, θα
αποτελείται από χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με μορφή δοκών, με εγκάρσιες
δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις και θα είναι ικανό να δεχθεί
αυξημένο φορτίο τουλάχιστον κατά 20%. Θα έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική
προστασία. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του
σκοπού που προορίζεται.
Θα δηλωθούν τα φορτία αντοχής των αξόνων, τεκμηριωμένα από έγγραφα και
πιστοποιητικά.
Θα διαθέτει ένα ή δύο άγκιστρα στο εμπρόσθιο μέρος του για την ρυμούλκηση του
οχήματος.
Το μήκος του πλαισίου μαζί με την κιβωτάμαξα δεν θα ξεπερνά τα 8.600 mm.
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1. Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος ή εξακύλινδρος,
τετράχρονος, υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης
(Intercooler).
Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις EURO
VI/EEV της ΕΕ. Ο προσφέρων θα υποβάλει τα τεχνικά έγγραφα του οχήματος όπου θα
δηλώνεται ότι πληρεί το πρότυπο EURO VI/EEV ή αυστηρότερο.
Η θέση του θα είναι κατάλληλη ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα αναλώσιμα –
εξαρτήματα (φίλτρα, ιμάντες κλπ) της συνήθους συντήρησης του.
2. Απαιτούμενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 175 kW (238 hp).
3. Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 7.700 cc (κυβικά εκατοστά).
5. Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής
απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα.
6. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεις για τον έλεγχο της λειτουργίας και
συντήρησης του κινητήρα.

Στην προσφορά θα υποβληθούν επιπλέον τα παρακάτω διαγράμματα:
 Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)
 Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)
 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας καυσίμου: παροχή καυσίμου – ταχύτητα οχήματος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκκινούμενο μέσω
θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και
πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξης πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή
λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 48°C.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο για αυτή την κατηγορία των οχημάτων
και θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να καλύπτονται οι
απαιτούμενες επιδόσεις του φορτηγού όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Συμπλέκτης
Στην περίπτωση που το φορτηγό διαθέτει κιβώτιο ταχυτήτων χειροκίνητου επιλογέα, ο
συμπλέκτης θα είναι μηχανικός μονού δίσκου, ξηράς εμπλοκής, ή τύπου υγρού πολύδισκου
ανάλογης διαμέτρου και χωρίς αμίαντο (Asbestos Free), με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης/
υποβοήθησης ή πεπιεσμένου αέρα, ώστε να επιτυγχάνει την ομαλή εμπλοκή κάθε
ταχύτητας και την ανάπτυξη ικανοποιητικής ισχύος από τον κινητήρα προκειμένου να είναι
δυνατή η εκκίνηση του φορτηγού και η εν συνεχεία πορεία του.
7

Κιβώτιο Ταχυτήτων
1. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι είτε χειροκίνητου επιλογέα και θα διαθέτει σύστημα
συγχρονισμού με τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μίας (1) ταχύτητας
οπισθοπορείας, είτε κατά προτίμηση αυτόματο κιβώτιο ανάλογων δυνατοτήτων.
Να δοθούν οι σχέσεις μετάδοσης ανά ταχύτητα στην περίπτωση χειροκίνητου επιλογέα.
Το φορτηγό πρέπει επίσης να διαθέτει περιοριστή ταχύτητας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία της ΕΕ.
Διαφορικά – Άξονες
1. Οι άξονες θα είναι στιβαρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν μεγάλα φορτία. Ο πίσω
άξονας θα διαθέτει σύστημα εμπλοκής διαφορικού.
2. Το διαφορικό θα είναι κατάλληλο για τον υποβιβασμό των στροφών που φτάνουν στους
τροχούς, τη διαφοροποίηση του αριθμού στροφών των τροχών του άξονα και για κάθε
αλλαγή διεύθυνσης.
Στην προσφορά θα δοθεί ο τύπος του διαφορικού, ο τρόπος λειτουργίας του και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση του φορτηγού
στα προαναφερθέντα οδικά δίκτυα, για εύκολη πρόσβασή του σε χώρους στάθμευσης και
με τον μικρότερο δυνατό κύκλο στροφής.
2. Το σύστημα θα είναι υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.
3. Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι
ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος και μήκος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του φορτηγού υπό
πλήρες φορτίο, θα συμφωνεί με τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ και θα είναι ως κατωτέρω:

1. Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος (σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις
σύγχρονες προδιαγραφές της ΕΕ) για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα με αυτόματη
κατανομή φορτίου πέδησης, εξαρτώμενη από τη φόρτιση και με υλικά τριβής χωρίς
αμίαντο (Asbestos Free).
2. Δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με επενέργεια σε όλους τους
τροχούς, με αισθητήρα και με ένδειξη φθοράς.
3. Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την
μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων του φορτηγού, ενώ
επιθυμητό είναι να διαθέτει και σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης (EBD
ή αντίστοιχο). Επιθυμητή είναι και η ύπαρξη συστήματος ευστάθειας (ΕSP ή αντίστοιχο) και
συστήματος αντιολίσθησης κινητήριων τροχών (ΑSR η αντίστοιχο).
4. Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με επενέργεια στους οπίσθιους
τροχούς με πνευματική μετάδοση και ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε
περίπτωση απώλειας αέρα. Θα πρέπει να ασφαλίζει απόλυτα πλήρως φορτωμένο φορτηγό
με κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων. Τα
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εξαρτήματα συγκρότησης του χειρόφρενου θα είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής από
υλικά επιδεχόμενα αποτελεσματικές επισκευές, κατασκευές και συγκολλήσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
1. Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής και θα εξασφαλίζει άνεση,
ασφάλεια κατά την κίνηση του φορτηγού και να μην μεταφέρονται κραδασμοί,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις σε δυσμενείς καταστάσεις κίνησής του με πλήρες
φορτίο.
2. Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει παραβολικά ελάσματα ή κατά προτίμηση
ανεξάρτητη ανάρτηση ανά τροχό, τερματικά λάστιχα μειώσεως κρούσεων και ράβδο
σταθεροποίησης.
3. Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει αντεστραμμένα ημιελλειπτικά ελάσματα βαρέως
τύπου, ή ανεξάρτητη ή ημιανεξάρτητη ανάρτηση ή κατά προτίμηση υδροπνευματική
ανάρτηση ή ηλεκτροπνευματική ανάρτηση.
4. Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου, διπλής ενέργειας σε
όλους τους τροχούς.

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
1. Οι τροχοί (σώτρα) θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί, ισχυρής
κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και ασφαλή κίνηση του
φορτηγού.
2. Τα ελαστικά (επίσωτρα) θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής,
όχι μεγαλύτερης του ενός έτους από την παραλαβή του φορτηγού.
Θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial, κατάλληλα για τα δεδομένα
κίνησης του φορτηγού (βάρος, ταχύτητα, έδαφος κ.α.) ενώ θα είναι ιδιαίτερα ασφαλή σε
κίνηση σε ολισθηρό αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.
Θα έχουν πέλμα ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και
νεότερη τροποποίηση αυτής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.
Το φορτηγό πρέπει επίσης να διαθέτει πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή
κατάλληλη θέση, με ελαστικό ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών με τα υπόλοιπα.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι
ικανότητες των ελαστικών που φέρει το φορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή
και νεότερη τροποποίηση αυτής.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
1. Ο θάλαμος θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία
της ΕΕ. Θα είναι ανακλινόμενος υδραυλικά για εύκολη επίσκεψη και εργασία στον
κινητήρα.
2. Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός του θαλάμου
σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.
Ο θάλαμος οδήγησης θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:
Θύρες με σκαλοπάτι για τον οδηγό και για τον συνοδηγό στην εμπρόσθια αριστερή και
δεξιά πλευρά του φορτηγού αντίστοιχα, με παράθυρα κατά προτίμηση ηλεκτρικά,
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ανοιγόμενα εξ ολοκλήρου και με ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα υψηλής ποιότητας που
θα εξασφαλίζουν απόλυτη υδατοστεγανότητα.
Το αλεξήνεμο θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας (triplex) και τα πλευρικά παράθυρα
(securit). Το αλεξήνεμο ειδικότερα θα είναι πάχους 5mm τουλάχιστον και θα υπάρχει
σύστημα παροχής νερού με ηλεκτρική αντλία και ακροφύσια (σύστημα πλύσεως
αλεξήνεμου) και με τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες. Επιπλέον θα διαθέτει και
σκιάδια αλεξήνεμου.
Θα διαθέτει ανατομικό κάθισμα οδηγού και κάθισμα συνοδηγού. Το κάθισμα του οδηγού
θα είναι ανατομικό και ρυθμιζόμενο (ύψος - εμπρός - πίσω –κλίση πλάτης). Επίσης θα
διαθέτει ζώνη ασφαλείας τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου και στήριγμα κεφαλής. Τα
καθίσματα των συνοδηγών θα διαθέτουν επίσης ζώνες ασφαλείας τριών σημείων και
στηρίγματα κεφαλής.
Θα έχει πλήρη ηχητική και θερμική εσωτερική μόνωση και θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης
και κλιματισμού. Επιπλέον θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού τουλάχιστον 3 ταχυτήτων
μέσω φίλτρου, χειριζόμενο από τον οδηγό.

Καθρέπτες δεξιά και αριστερά, καθρέπτη πεζοδρομίου δεξιά καθώς και εσωτερικό
καθρέπτη, παράθυρα στο πίσω μέρος του θαλάμου και κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και
θορύβου.
Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό υλικό, υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό και
στέρεα τοποθετημένο.
Λαβές συγκράτησης και θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες.

Θα υπάρχει επενδεδυμένος εργονομικός πίνακας οργάνων λειτουργίας, με όλα τα
απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και
γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού. Θα υπάρχουν τουλάχιστον τα κατωτέρω
όργανα:


Ηλεκτρικός ταχογράφος σε Km/h και καταγραφέας απόστασης.



Στροφόμετρο κινητήρα



Ενδείκτης αποθέματος της δεξαμενής καυσίμου



Όργανο θερμοκρασίας συστήματος ψύξης κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φανών πορείας



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης ανοικτής πόρτας



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας προβολέων



Εμπλοκέας συστήματος αναστολής διαφορισμού τροχών, εφόσον αυτό
υπάρχει



Εμπλοκέας βοηθητικής πέδης (χειρόφρενου)



Ενδεικτική λυχνία φόρτισης συσσωρευτών



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής στάθμης υγρού φρένων
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Διακόπτης εκκινητή (μίζας) κινητήρα



Διακόπτης και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Α/C



Διακόπτες λειτουργίας συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης



Διακόπτης φωτισμού θαλάμου οδήγησης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και
ασφαλή οδήγηση του οχήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και της Ελληνικής
Νομοθεσίας.

1. Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 24V και τα υποσυγκροτήματα / εξαρτήματά
του θα είναι μονωμένα και προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον και το
ανώμαλο οδόστρωμα.
2. Θα φέρει δύο συσσωρευτές των 12V και με επαρκή χωρητικότητα τουλάχιστον 115 Αh,
για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του φορτηγού. Οι συσσωρευτές θα είναι
κλειστού τύπου, άνευ συντήρησης (Maintenance Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη,
τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και
σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση.
Επίσης απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει:


Γενικό διακόπτη συσσωρευτών



Εκκινητής 5Κ



Γεννήτρια 28V



Αυτόματο ισχυρό ηχητικό και φωτεινό σήμα οπισθοπορείας.



Ηχητική σήμανση πόλης



Ηχητική σήμανση υψηλής έντασης



Ηχητική σήμανση έκτακτης ανάγκης



Προβολείς ιωδίου με ρυθμιζόμενο ύψος δέσμης και προστατευτικό πλέγμα



Δύο φώτα ομίχλης πίσω



Δύο φώτα οπισθοπορείας



Φώτα θέσεως, όγκων



Φώτα Κ.Ο.Κ.



Ένα πορτοκαλί περιστρεφόμενο ή αναλάμποντα φάρο



Κατάλληλος φωτισμός καμπίνας



Κατάλληλος φωτισμός πίνακα οργάνων



Ρευματοδότη 24V 11 -πολικός
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για
την προστασία τους από τις οξειδώσεις. Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής θα
υπόκεινται πριν την βαφή, τουλάχιστον σε, καθαρισμό, απολίπανση και
σιδηροφωσφάτωση. Επιπλέον θα υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν
ανθεκτικότητα στα κτυπήματα.
Η βαφή θα γίνεται με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες καθώς
και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που χρησιμοποιείται το φορτηγό.
Ο χρωματισμός (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) θα γίνει από χρώμα άριστης
ποιότητας και απόχρωσης σύμφωνα με την γνώμη του Δήμου.
Το πάχος χρώματος των εξωτερικών επιφανειών να είναι τουλάχιστον 100μm.
Επιπλέον θα φέρει τις αντίστοιχες επιγραφές που θα καθορίσει ο Δήμος.
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα δώσει περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας
βαφής.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Ο επιπλέον εξοπλισμός που είναι επιθυμητό να διαθέτει το φορτηγό είναι:
Ανταλλακτικό φίλτρο λαδιού
Λασπωτήρες εμπρός
πλαστικά φτερά στους πίσω τροχούς
κάλυμμα μπουλονιών στους εμπρός τροχούς

Το φορτηγό θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω παρελκόμενα:
Μεταλλικό εργαλειοφόρο κιβώτιο που θα περιέχει πέραν των όσων απαιτούνται από τον
ΚΟΚ και τα παρακάτω


Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο για την αντικατάσταση
τροχού.



Ένα (1) ελαστικό σωλήνα πλήρωσης επισώτρων.



Ένα (1) σωλήνα πληρώσεως τροχών με αέρα και μανόμετρο



Ένα (1) σετ αντιολισθητικές αλυσίδες και ένα (1) τρίγωνο.



Μια (1) σειρά γερμανικών κλειδιών (6-8 τεμ) και ένα (1) ρυθμιζόμενο
γαλλικό κλειδί.



Ένα (1) εργαλείο απεγκλωβισμού και ένα (1) σφυρί 500 S.



Ένα (1) πλαγιοκόπτη (πένσα).



Μια (1) ελαιορροή.



Δυο (2) κοχλιοστρόφια (μικρό-μεγάλο).



Ένα (1) σφυρί 0.3 kg.
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Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).



Μία ράβδο (λεβιέ)



Μοχλό ανύψωσης κουβουκλίου



Εργαλειοθήκη



Ένα πείρο στρέψης



Σετ κατάλληλων ηλεκτρικών ασφαλειών

Έναν πυροσβεστήρα 6 Kgr με κατάλληλο υλικό εξουδετέρωσης πυρκαγιάς που προέρχεται
από καύσιμα, ελαιολιπαντικά ή ηλεκτρικό ρεύμα και έναν (1) δεύτερο πυροσβεστήρα 6 Kgr
που θα βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού, εντός μεταλλικής ή πλαστικής θήκης. Οι
πυροσβεστήρες θα καλύπτουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης (CEN).
Μεταλλικό κουτί φαρμακείου, με ανάλογη προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ για την κατηγορία
του φορτηγού, πλήρη συλλογή παροχής Α’ Βοηθειών.
Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί
αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Το όχημα θα φέρει μεταλλική κιβωτάμαξα, υδραυλικά ανατρεπόμενη. Οι διαστάσεις και η
χωρητικότητά της θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ και με τα επιτρεπόμενα
από τη νομοθεσία για τη μεταφορά ογκωδών και αδρανών υλικών σε συνδυασμό με το
επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.
Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλική, από χάλυβα εξαιρετικής
ποιότητας και αντοχής, τύπου St 52 ή εφάμιλλο και θα στηρίζεται στο πλαίσιο του
φορτηγού μέσω ψευδοπλαισίου. Ο πυθμένας της κιβωτάμαξας θα εδράζεται πάνω στο
ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς που θα είναι τοποθετημένες ανά 250 έως 300 mm. Το
πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 mm.
Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για το
είδος αυτού του φορτηγού και θα καθοριστεί επακριβώς έπειτα από συνεννόηση με την
υπηρεσία, θα είναι από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 4 mm, θα φέρουν υποδοχές και
κατακόρυφες ενισχύσεις από στραντζαριστό χαλυβδοέλασμα διατομής “Π” ανά 50 έως 60
εκατοστά, ώστε να μπορούν να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα.
Το μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι το μέγιστο δυνατό για το προσφερόμενο όχημα.
Επιπλέον η κιβωτάμαξα θα φέρει μεταλλική καλύπτρα, πάχους τουλάχιστον 4 mm και
μήκους οριζόντιας προβολής 30 cm, για την προστασία του θαλάμου του οδηγού.
Στο πίσω μέρος της κιβωτάμαξας θα υπάρχει πόρτα που θα μπορεί να ανοίγει προς όλες τις
κατευθύνσεις και να ασφαλίζει σε κάθε θέση ανάκλισης.
Όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε όλο το μήκος των
συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση. Η δε
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στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιηθεί με ηλώσεις ή κοχλίες με περικόχλια και
γκρόβερ και όχι με λαμαρινόβιδες.
Στην προσφορά να δοθούν τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις τους καθώς και να
περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής της κιβωτάμαξας. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν το
πάχος των ελασμάτων, οι διαστάσεις των μεταλλικών δοκών και ο τύπος του χάλυβα που
θα χρησιμοποιηθούν.
Στο πάνω μέρος της κιβωτάμαξας θα υπάρχει διάταξη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί
αδιάβροχο κάλυμμα. Η στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιείται με ηλώσεις ή κοχλίες,
περικόχλια και όχι με λαμαρινόβιδες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ / ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Η κιβωτάμαξα θα μπορεί να ανυψωθεί και να ανατραπεί με υδραυλικό σύστημα που θα
φέρει το όχημα.
Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι τριών (3) θέσεων, ισχυρής κατασκευής
κλειστού κυκλώματος και απόλυτα στεγανό.
Θα λαμβάνει κίνηση από τον δυναμολήπτη του αυτοκινήτου μέσω κατάλληλου εξοπλισμού.
Η λειτουργία του συστήματος ανύψωσης / ανατροπής θα ελέγχεται από την καμπίνα και θα
εκπληρεί όλους τους όρους ασφαλείας. Η γωνία ανατροπής θα είναι τουλάχιστον 45° και
επιθυμητό είναι να γίνεται προς τις εξής κατευθύνσεις: πίσω, δεξιά, αριστερά.

Η συνολική ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήματος θα είναι κατά τουλάχιστον
30% μεγαλύτερη από το άθροισμα του επιτρεπόμενου ωφέλιμου φορτίου του πλαισίου και
της κιβωτάμαξας.
Στην προσφορά να δοθούν οι διαστάσεις των εμβόλων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
αντλίας του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης / ανατροπής.
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και
να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς
την ανάγκη διανοίξεως οπών στην κιβωτάμαξα.
Η θέση των φλας και οι πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής θα προσφέρει και αδιάβροχο κάλυμμα ώστε να χρησιμοποιείται σε
περιπτώσεις όπου το επιβάλλει ο Κ.Ο.Κ. Το κάλυμμα θα είναι κατασκευασμένο από
πλαστική ύλη με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ειδικό βάρος: 650 kg/m2
Αντοχή σε εφελκυσμό λωρίδας 0.6x15 τουλάχιστον: 130N/m2
Ικανότητα αντίστασης σε διαβροχή στήλης νερού0.15m και σε θερμοκρασία 15 - 20°C : 48 h
Το κάλυμμα πρέπει να αναδιπλώνεται, να ασφαλίζεται σε κάθε θέση και να
προσθαφαιρείται με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Όπου υπάρχουν τρύπες θα είναι
ενισχυμένες με ισχυρούς μεταλλικούς ανοξείδωτους κρίκους.
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Ο χρωματισμός θα είναι σύμφωνος με την γνώμη της Υπηρεσίας.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
φορτηγού, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και θα
επισημανθούν τόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των παραγράφων των υπόψη
τεχνικών προδιαγραφών που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από
αυτές ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις
προσφορές, για να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση.
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτομερή σχέδια – prospectus με αναλυτικές διαστάσεις
(οχήματος, πλαισίου, θαλάμου, κλπ), αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του
είδους και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση του συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις στο σύνολό
τους, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία. Ειδικότερα για
τον κινητήρα θα δοθούν πλήρη οικονομοτεχνικά στοιχεία λειτουργίας, απόδοσης για
ανάλογη αξιολόγηση και θα βεβαιώνεται στην προσφορά η ευχερής προσβασιμότητα του
κινητήρα για εκτέλεση εργασιών συντήρησής του.

3.1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το παρακάτω ειδικό έντυπο. Στο έντυπο αυτό θα γραφούν τα παρακάτω:

1. Εργοστάσιο κατασκευής και έτος
2. Τύπος οχήματος και είδος κατασκευής

ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Διαστάσεις πλαισίου
Μήκος πλαισίου με καμπίνα οδηγού
Μήκος πρόσοψης
Ύψος καμπίνας χωρίς φορτίο
Απόσταση μεταξύ εμπρόσθιου άξονα και
οπίσθιου άξονα (μήκος Μεταξονίου)
Μήκος μπροστινού μετατροχίου
Μήκος πίσω μετατροχίου
Ελεύθερο μήκος πλαισίου χωρίς τον αγωγό
αναπνοής κινητήρα
Ύψος πλαισίου στο πίσω άκρο του χωρίς
φορτίο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος με
πλήρες φορτίο
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2. Διαστάσεις διαμόρφωσης πλαισίου
Αριθμός δοκών
Πάχος διαμηκών δοκών
Ύψος διαμηκών δοκών
Πλάτος διαμηκών δοκών
Εξωτερικό πλάτος πλαισίου
3. Βάρη
Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος
Ικανότητα φόρτισης πλαισίου
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μπροστά
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πίσω
Απόβαρο (payload) πλαισίου, καμπίνας,
οδηγού, εργαλείων, καυσίμων και εφεδρικού
τροχού (δηλαδή με πλήρη εξοπλισμό)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων
Διάμετρος κυλίνδρων
Διαδρομή
Κυλινδρισμός
Μέγιστη ισχύς κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστη ροπή κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ταχύτητα
Χωρητικότητα κινητήρα σε λάδι
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
Κατανάλωση καυσίμου
Χωρητικότητα αποθήκης καυσίμου
Ειδική κατανάλωση καυσίμου
Στοιχεία κινητήρα για προδιαγραφές EEV,
Πιστοποίηση κατά ΕΕV
Στοιχεία
αντιρρυπαντικής
(πρότυπα, οδηγίες ΕΕ κά)
Εκπομπές

CO2,

αερίων

τεχνολογίας
ρύπων

και
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σωματιδίων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Τύπος συμπλέκτη
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
Διαφορικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος συστήματος διεύθυνσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Τύπος συστήματος πέδησης

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις των ελαστικών, ο τύπος, η
μάρκα, το έτος παραγωγής και το
εργοστάσιο κατασκευής

ΑΛΛΑ
Τύπος, τάση και χωρητικότητα συσσωρευτή
και ένταση εναλλακτήρα
Εργαλεία οχήματος

3.2 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το Φύλλο Συμμόρφωσης που παρατίθεται στο Κεφάλαιο 8 αυτής της
Τεχνικής Περιγραφής.

4 ΑΔΕΙΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Το υπό προμήθεια φορτηγό θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού Έγκριση ΕΚ Τύπου του
υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα και θα
είναι χαρακτηρισμένο ως φορτηγό μεταφοράς.
2. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου) ως φορτηγό μεταφοράς.
3. Το Ο/Λ θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που
ισχύουν για τα υπόψη οχήματα, θα φέρει την σήμανση CE σύμφωνα με το ΠΔ 377 (ΦΕΚ
160Α /15.09.93).
4. Ο κατασκευαστής του φορτηγού πρέπει να είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο
διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού, για το συγκεκριμένο
φορτηγό, παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό.
5. Ο κατασκευαστής του φορτηγού πρέπει να είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο αυτού, παρέχοντας αντίστοιχο
πιστοποιητικό.
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6. Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας. Ο προμηθευτής θα δηλώσει (με Υ.Δ. του
Ν.1599/1986) ότι το φορτηγό θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από την Άδεια
Κυκλοφορίας του και πινακίδες.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο προμηθευτής θα υποβάλλει κατάλογο των απαιτούμενων εργασιών προγραμματισμένης
συντήρησης
καθώς
και
των
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών.
Τα υπόψη αναλώσιμα μικροανταλλακτικά και ανταλλακτικά ενδεικτικά είναι:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ
1
Κινητήρας
2
Κιβώτιο ταχυτήτων
3
Προθερμάνσεις κινητήρα
4
Ιμάντας δυναμό
5
Ιμάντας αντλίας νερού
6
Φίλτρο αέρος
7
Φίλτρο λαδιού
8
Προφίλτρο καυσίμου
9
Φίλτρο καυσίμου
10
Μίζα πλήρης
11
Δίσκος – πλατώ – ρουλεμάν
12
Σετ φλάντζα γενικής
13
Βαλβίδα θερμοκρασίας νερού
14
Αντλία πετρελαίου
15
Αντλία νερού
16
Αντλία φρένων
17
Τακάκια – σιαγώνες φρένων σετ
18
Δισκόφρενα –ταμπούρα
19
Ιμάντας χρονισμού
20
Φίλτρο καμπίνας
21
Κάθισμα οδηγού
22
Κάθισμα επιβάτη
23
Φανάρι πλήρες πίσω
24
Φανάρι πλήρες εμπρός (προβολέας)
25
Ανεμοθώρακας
26
Προφυλακτήρας
Ο Προμηθευτής θα δεσμευτεί εγγράφως για την ύπαρξη των υπόψη μικροανταλλακτικών,
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων.
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5.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
1. Ο προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους συγκροτημάτων), στην
προσφορά του θα εγγυηθεί την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του φορτηγού
συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την συντήρησή του, για το πρώτο ένα
(1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του, σε κανονικές συνθήκες χρήσης
και συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας
θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο το φορτηγό, για βλάβη ή
φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό ή αντικανονική συντήρηση του
προσωπικού του Δήμου.
2. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση – επισκευές του
φορτηγού, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο.
3. Ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, μετά από κάθε
αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του Ο/Λ, να συντάσσει και να καταθέτει στην
Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις που οδήγησαν στην
πρόκληση αυτών.
4. Θα εγγυηθεί για το χρώμα και για αντισκωριακή προστασία για πέντε (5) χρόνια
τουλάχιστον.
5. Για την υποστήριξη του φορτηγού και του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά θα εγγυηθεί για
τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από τη παράδοσή του για διατήρησή του σε λειτουργία. Οι
αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε
είκοσι (20) ημέρες το αργότερο.
6. Ο προμηθευτής θα αναφέρει στην προσφορά του το δίκτυο που διαθέτει πανελλαδικά
εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών, το οποίο θα καλύπτει κατ’
ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και της προγραμματισμένης συντήρησης του πρώτου
ενός (1) έτους.

Βιβλιογραφία
Μία πλήρης σειρά της Βιβλιογραφίας στην Αγγλική ή κατά προτίμηση στην Ελληνική
γλώσσα θα κατατεθεί με την προσφορά για την αξιολόγησή της ως προς την πληρότητα και
καταλληλότητά της από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Αναλυτικά η Βιβλιογραφία θα
περιλαμβάνει:
1. Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του φορτηγού.
2. Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών.
3. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών.
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας
Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
τον χειρισμό του φορτηγού και του εξοπλισμού του και θα είναι στην Ελληνική κατά
προτίμηση ή στην Αγγλική γλώσσα. Η θέση και η λειτουργία όλων των συστημάτων και
οργάνων ελέγχου θα καλύπτονται με φωτογραφίες και περιγραφές που θα περιλαμβάνουν
κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
1. Πλήρη περιγραφή του φορτηγού και του εξοπλισμού.
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2. Προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση του φορτηγού αμέσως μετά την
παραλαβή.
3. Ημερησία Επιθεώρηση και συντήρηση από τον χειριστή και έλεγχο ετοιμότητας.
4. Περιοδική επιθεώρηση από τον χειριστή / οδηγό.
5. Διαδικασίες Χρήσης - Οδήγησης του φορτηγού.
Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών
Το φορτηγό θα συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών της
προγραμματισμένης συντήρησης, διάγνωσης βλαβών και αντικατάστασης ανταλλακτικών,
όλων των συστημάτων και συγκροτημάτων του οχήματος στην Ελληνική. Στο Εγχειρίδιο θα
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επισκευής του φορτηγού και θα περιλαμβάνει
απαραίτητα σχεδιαγράμματα και εικονογραφήσεις για το σκοπό αυτό, σε γλώσσα απλή και
κατανοητή για το Τεχνικό Προσωπικό του Δήμου.
Εγχειρίδιο ανταλλακτικών
1. Το φορτηγό επίσης θα συνοδεύεται από έναν (1) εικονογραφημένο κατάλογο
ανταλλακτικών κατά προτίμηση σε οπτικό δίσκο (CD) αναγνώσιμους από συμβατά PC
(χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή πρόσθετο Software ή Hardware), ή από ένα (1)
βιβλίο εικονογραφημένων ανταλλακτικών.
2. Θα έχει εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες απαραίτητες για τον κατάλληλο
προσδιορισμό όλων των ανταλλακτικών, των συγκροτημάτων και ειδικού εξοπλισμού. Τα
συγκροτήματα ή τα παρελκόμενα θα είναι εικονογραφημένα και θα προσδιορίζονται με
σχετικούς αριθμούς οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι προς τους αριθμούς των καταλόγων
ανταλλακτικών. Επίσης θα περιέχει ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχομένων.
3. Επιπρόσθετα ο προμηθευτής θα εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες τυχόν μελλοντικές
διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις των υπόψη εγχειριδίων (Updates - Revisions) θα
στέλνονται δωρεάν στην Υπηρεσία υπό μορφή νέων CDs ή hard copies, σε όλη την διάρκεια
της 10ετούς υποστήριξης του φορτηγού σε ανταλλακτικά.

Εκπαίδευση
1. Ο προμηθευτής πρέπει χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, να παρέξει εκπαίδευση σε
προσωπικό προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την
προγραμματισμένη συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα) του προσφερόμενου
φορτηγού με βάση «αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης» που θα υποβάλει μαζί με την
προσφορά, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμων ημερών.
2. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό θα
υποχρεούται στη μετάκληση τεχνικού προσωπικού της κατασκευάστριας εταιρείας και
μεταφραστή του υπό προμήθεια φορτηγού, ώστε με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα
να μπορεί να καλύψει πλήρως τον τομέα της εκπαίδευσης, πριν από την παραλαβή του
φορτηγού.
4. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η υποβολή αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης
στο προσφερόμενο φορτηγού θα αποτελεί στοιχείο αποδοχής ή απόρριψης της
προσφοράς.
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6. ΑΠΟΔΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
1. Η παραλαβή του φορτηγού θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
2. Το φορτηγό θα υποβληθεί στις δοκιμές παραλαβής των παραγράφων 5.2 & 5.3.
3. Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις του φορτηγού σε σχέση με
την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή,
ενώ ΜΗ συμμόρφωση του προμηθευτή συνεπάγεται αυτομάτως υλοποίηση των
αντίστοιχων όρων της σύμβασης περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
προμηθευτή».

6.2 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το φορτηγό θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα ελέγχεται για την
επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη μακροσκοπική
συμμόρφωσή του με τους όρους αυτής της τεχνικής περιγραφής.

6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ο λειτουργικός έλεγχος, γίνεται με φροντίδα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του
προμηθευτή στην οδήγηση του φορτηγού επί πενήντα (30) Km, πλήρως εξοπλισμένο, με και
χωρίς πλήρες φορτίο, σε διαφορετικά οδοστρώματα κάθε μορφής, σκληρότητας και
κλίσεων (ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις) ανώμαλο έδαφος (εντός των
προδιαγραφόμενων ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του
κινητήρα, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, του φωτισμού, ευστάθειας, στο κλείσιμο
των παραθύρων και θυρών κά, καθώς και όπου η Επιτροπή Παραλαβών κρίνει απαραίτητο.
Τέλος γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού
και του υδραυλικού συστήματος του φορτηγού για διαπίστωση διαρροών.
2. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω ελάχιστοι έλεγχοι και δοκιμές:
2.1. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης.
2.2. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.
2.3. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ανάρτησης.
2.4. Έλεγχο αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.
2.5. Έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της
επιμελημένης κατασκευής, της λειτουργικότητας και της εργονομίας και γενικά του
εξοπλισμού του θαλάμου οδήγησης.
2.6. Έλεγχος υδατοστεγανότητας θυρών και παραθύρων.
2.7. Έλεγχος συστήματος ανύψωσης και ανατροπής της κιβωτάμαξας.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητάς τους παρατίθενται στον
πίνακα που ακολουθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙA ΑΞΙΟΛΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΕΟΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 12t
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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ΟΜΑΔΑ Α
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ)
1

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του πλαισίου

10

2

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του κινητήρα

20

3

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
της καμπίνας οδηγού

10

4

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
της κιβωτάμαξας

10

5

Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόμενου φορτηγού)

10

6

Αξιοπιστία του προμηθευτή στην ελληνική αγορά
(οργάνωση, εμπειρία, πιστοποιήσεις κλπ)

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Α

70

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
8

Αξιολογείται η επιπλέον του ενός (1) έτους εγγύηση
ομαλής λειτουργίας.

10

9

Αξιολογείται η επιπλέον των πέντε (5) ετών εγγύηση
χρώματος και αντισκωριακής προστασίας.

10

10

Αξιολογείται η επιπλέον των δέκα (10) ετών εγγύηση
υποστήριξης, καθώς και ο μικρότερος χρόνος
ικανοποίησης των αιτήσεων για παροχή
ανταλλακτικών.

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Β

30

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας

100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
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U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ

=
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΤΡΕΟΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 12t
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΠ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το προσφερόμενο φορτηγό όχημα θα είναι μεταχειρισμένο,
σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας

ΝΑΙ

Το έτος έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του είναι το 2016 ή
μεταγενέστερο

ΝΑΙ

Κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.

ΝΑΙ

Η κατασκευή του φορτηγού και του προσφερόμενου εξοπλισμού θα
γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού με
πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές, αποδεδειγμένα
εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων και που
αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης
στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου Μηχανολόγου,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου
Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει
πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την
καταλληλότητα του οχήματος, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα
6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight)

≥ 11.900 kg

Επιτρεπόμενο φορτίο στον οπίσθιο άξονα (Rear axle)

≥ 8.000 kg

Συνολικό πλάτος οχήματος

2.200 –
2.400 mm
23

Απόσταση αξόνων

5.800 –
6.000 mm

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ
Ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του,
αποτελείται από χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με μορφή
δοκών, με εγκάρσιες δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες
καταπονήσεις και είναι ικανό να δεχθεί αυξημένο φορτίο
τουλάχιστον κατά 20%.

ΝΑΙ

Έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι
εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του
σκοπού που προορίζεται.

ΝΑΙ

Φορτία αντοχής των αξόνων
Διαθέτει ένα ή δύο άγκιστρα στο εμπρόσθιο μέρος του για την
ρυμούλκηση του οχήματος.
Μήκος πλαισίου μαζί με την κιβωτάμαξα.

ΝΑ
ΔΗΛΩΘΟΥΝ
ΝΑΙ
≤8.600 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο κινητήρας είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος ή
εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).

ΝΑΙ

Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις
EURO VI της ΕΕ.

ΝΑΙ

Ισχύς

≥ 175 kW
(238 Hp)

Κυβισμός

Περίπου
7.700 cc

Υπάρχουν όλα τα όργανα και οι ενδείξεις για τον έλεγχο της
λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

ΝΑΙ

Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας καυσίμου: παροχή καυσίμου –
ταχύτητα οχήματος

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

ΝΑΙ

Περιγραφή συμπλέκτη

ΝΑΙ
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Περιγραφή κιβωτίου ταχυτήτων

ΝΑΙ

Σχέσεις μετάδοσης ανά ταχύτητα

ΝΑΙ (στην
περίπτωση
χειροκίνητου
επιλογέα)

Περιοριστής ταχύτητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

ΝΑΙ

Σύστημα εμπλοκής διαφορικού στον πίσω άξονα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.

ΝΑΙ

Η θέση του τιμονιού είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου
οδήγησης και είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος και μήκος.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος (σύμφωνα με τον ισχύοντα
ΚΟΚ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της ΕΕ) για τον εμπρόσθιο και
οπίσθιο άξονα με αυτόματη κατανομή φορτίου πέδησης, εξαρτώμενη
από τη φόρτιση και με υλικά τριβής χωρίς αμίαντο (Asbestos Free).

ΝΑΙ

Δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με επενέργεια
σε όλους τους τροχούς, με αισθητήρα και με ένδειξη φθοράς.

ΝΑΙ

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) που ελέγχει διαρκώς την
μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων
του φορτηγού.

ΝΑΙ

Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με
επενέργεια στους οπίσθιους τροχούς με πνευματική μετάδοση και
ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση
απώλειας αέρα. Θα ασφαλίζει απόλυτα πλήρως φορτωμένο φορτηγό
με κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και νεκρό
σημείο ταχυτήτων. Τα εξαρτήματα συγκρότησης του χειρόφρενου θα
είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής από υλικά επιδεχόμενα
αποτελεσματικές επισκευές, κατασκευές και συγκολλήσεις.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ανάρτησης.

ΝΑΙ

Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει παραβολικά ελάσματα ή
κατά προτίμηση ανεξάρτητη ανάρτηση ανά τροχό, τερματικά λάστιχα
μειώσεως κρούσεων και ράβδο σταθεροποίησης.

ΝΑΙ

Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει αντεστραμμένα
ημιελλειπτικά ελάσματα βαρέως τύπου, ή ανεξάρτητη ή
ημιανεξάρτητη ανάρτηση ή κατά προτίμηση υδροπνευματική
ανάρτηση ή ηλεκτροπνευματική ανάρτηση.

ΝΑΙ

Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου,
διπλής ενέργειας σε όλους τους τροχούς.

ΝΑΙ
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ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Οι τροχοί (σώτρα) είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί,
ισχυρής κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και
ασφαλή κίνηση του φορτηγού.

ΝΑΙ

Τα ελαστικά (επίσωτρα) είναι καινούργια, αμεταχείριστα και
πρόσφατης κατασκευής, όχι μεγαλύτερης του ενός έτους από την
παραλαβή του φορτηγού.

ΝΑΙ

Είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial,
κατάλληλα για τα δεδομένα κίνησης του φορτηγού (βάρος, ταχύτητα,
έδαφος κ.α.) ενώ είναι ιδιαίτερα ασφαλή σε κίνηση σε ολισθηρό
αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.

ΝΑΙ

Έχουν πέλμα ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή και νεότερη τροποποίηση αυτής και συμμορφώνονται
πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.

ΝΑΙ

Διαθέτει πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή
κατάλληλη θέση, με ελαστικό ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών
με τα υπόλοιπα.

ΝΑΙ

Στην προσφορά αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο
κατασκευαστής και οι ικανότητες των ελαστικών που φέρει το
φορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή και νεότερη
τροποποίηση αυτής.

ΝΑΙ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων
σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ.

ΝΑΙ

Είναι ανακλινόμενος υδραυλικά για εύκολη επίσκεψη και εργασία
στον κινητήρα.

ΝΑΙ

Εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός
του θαλάμου σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε
τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος είναι 24V και τα
υποσυγκροτήματα / εξαρτήματά του είναι μονωμένα και
προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον και το ανώμαλο
οδόστρωμα.

ΝΑΙ

Φέρει δύο συσσωρευτές των 12V και με επαρκή χωρητικότητα
τουλάχιστον 115 Αh, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία
του φορτηγού.

ΝΑΙ

Οι συσσωρευτές είναι κλειστού τύπου, άνευ συντήρησης
(Maintenance Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη,
τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό
εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο –
συντήρηση.

ΝΑΙ
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος έχουν υποστεί κατάλληλη
επεξεργασία για την προστασία τους από τις οξειδώσεις.

ΝΑΙ

Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής έχουν υποστεί πριν την
βαφή, τουλάχιστον καθαρισμό, απολίπανση και σιδηροφωσφάτωση.

ΝΑΙ

Η βαφή έχει γίνει με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις
καιρικές συνθήκες και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που
χρησιμοποιείται το φορτηγό.

ΝΑΙ

Αναλυτική περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας βαφής

ΝΑΙ

Το όχημα θα φέρει τις επιγραφές που θα καθορίσει ο Δήμος.

ΝΑΙ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Περιγραφή του επιπλέον εξοπλισμού που διαθέτει το φορτηγό

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ
Μεταλλική, από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, τύπου St
52 ή εφάμιλλο

ΝΑΙ

Διαστάσεις και χωρητικότητά σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ
και με τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία

ΝΑΙ

Έδραση πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς τοποθετημένες
ανά 250 έως 300 mm
Πάχος ελάσματος πυθμένα κιβωτάμαξας

≥5 mm

Πάχος πλευρικών τοιχωμάτων της κιβωτάμαξας

≥4 mm

Μεταλλική καλύπτρα, πάχους τουλάχιστον 4 mm και μήκους
οριζόντιας προβολής 30 cm, για την προστασία του θαλάμου του
οδηγού.

ΝΑΙ

Oι συγκολλήσεις της κιβωτάμαξας, αποτελούνται από πλήρεις ραφές
και σε ολόκληρο το μήκος

NAI

Θα δοθούν τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις τους καθώς και θα
περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής της κιβωτάμαξας.

ΝΑΙ

Διάταξη (στο πάνω μέρος) ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί
αδιάβροχο κάλυμμα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ / ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης/ανατροπής τριών (3) θέσεων

ΝΑΙ

Η συνολική ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήματος θα
είναι κατά τουλάχιστον 30% μεγαλύτερη από το άθροισμα του
επιτρεπόμενου ωφέλιμου φορτίου του πλαισίου και της κιβωτάμαξας

ΝΑΙ

Δίνονται οι διαστάσεις των εμβόλων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της αντλίας του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης / ανατροπής

ΝΑΙ

Η λειτουργία του συστήματος ανύψωσης / ανατροπής θα ελέγχεται

ΝΑΙ
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από την καμπίνα και θα εκπληρεί όλους τους όρους ασφαλείας.
Γωνία ανατροπής

≥45°

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ
Αδιάβροχο κάλυμμα

ΝΑΙ

Περιγραφή υλικού και χαρακτηριστικών καλύμματος

ΝΑΙ

Όπου υπάρχουν τρύπες είναι ενισχυμένες με ισχυρούς μεταλλικούς
ανοξείδωτους κρίκους.

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
φορτηγού, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά
φυλλάδια (Prospectus)

ΝΑΙ

θα επισημανθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των
παραγράφων των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών που
ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή
ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται
από τις προσφορές

ΝΑΙ

Θα συμπληρωθεί το «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ» της παραγράφου 3.1 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Θα συμπληρωθεί το «Φύλλο Συμμόρφωσης» του Κεφαλαίου 8 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Έγκριση ΕΚ Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου) ως φορτηγό μεταφοράς

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο,
για το συγκεκριμένο φορτηγό

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του προμηθευτή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο

ΝΑΙ

Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΑΙ

Κατάλογος των
συντήρησης

απαιτούμενων

εργασιών

προγραμματισμένης

ΝΑΙ

Κατάλογος
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών προγραμματισμένης
συντήρησης

ΝΑΙ

Έγγραφη δέσμευση για την ύπαρξη των μικροανταλλακτικών, και
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
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Εγγύηση για την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του φορτηγού
συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την συντήρησή
του, για το πρώτο ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία
παραλαβής

ΝΑΙ

Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση –
επισκευές του φορτηγού, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το
αργότερο.

ΝΑΙ

Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις
που οδήγησαν στην πρόκληση βλαβών κατά την διάρκεια της
εγγύησης

ΝΑΙ

Εγγύηση χρώματος και αντισκωριακής προστασίας

≥ 5 έτη

Εγγύηση υποστήριξης φορτηγού και εξοπλισμού σε ανταλλακτικά

≥ 10 έτη

Οι αιτήσεις για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε διάστημα
Δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών,
το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και
της προγραμματισμένης συντήρησης των πρώτων δύο (2) ετών.

≤ 20 ημέρες
ΝΑΙ

Βιβλιογραφία
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του φορτηγού

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο ανταλλακτικών

ΝΑΙ

Εκπαίδευση
Θα υποβληθεί «Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης» διάρκειας
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμων ημερών

ΝΑΙ

Εκπαίδευση σε προσωπικό προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα
καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την προγραμματισμένη
συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα)

ΝΑΙ
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2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΤΡΕΟΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3.5t
ΓΕΝΙΚΑ
Αυτή η Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη διαδικασία συντήρησης καθώς και τους ελέγχους
παραλαβής για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος με ανατρεπόμενη
κιβωτάμαξα, συνολικού μικτού φορτίου (GVW – Gross Vehicle Weight) τουλάχιστον 3.500
kg, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λυκόβρυσης –
Πεύκης.
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι
αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, με ποινή αποκλεισμού, δεκτές θα γίνονται
τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση
μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%.

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Το υπό προμήθεια φορτηγό όχημα θα είναι μεταχειρισμένο, σύγχρονης τεχνολογίας και
σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ενώ το έτος έκδοσης της αρχικής άδειας
κυκλοφορίας του θα είναι το 2016 ή μεταγενέστερο.
2. Το φορτηγό θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.
3. Η εν γένει κατασκευή του φορτηγού καθώς και η κατασκευή του προσφερόμενου
εξοπλισμού θα γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού με πολυετή
πείρα σε εν λόγω κατασκευές, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των
οχημάτων και που αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης
στην Ελλάδα.
4. Όλα τα μέρη του φορτηγού πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να
μεταφέρουν το φορτίο τους με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από
δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το κέντρο βάρους του φορτηγού θα
βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο κάτω από όλες τις συνθήκες φορτίου.
5. Το φορτηγό όχημα θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση
Διπλωματούχου Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή
Τεχνολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει πλήρως την
τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οχήματος, όπως
αυτά περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016.
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ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι διαστάσεις του φορτηγού και τα βάρη κατά άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά
στοιχεία του πρέπει να εκπληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση
νόμιμης άδειας κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί το επιτρεπόμενο φορτίο
στον οπίσθιο άξονα όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη καταπόνηση.
Το μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight) του φορτηγού θα είναι επί ποινή
αποκλεισμού τουλάχιστον 3.500 kg.
Το επιτρεπόμενο φορτίο στον οπίσθιο άξονα (Rear axle) θα είναι επί ποινή αποκλεισμού
τουλάχιστον 2200 kg.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες διαστάσεις, χωρίς να συνιστούν κριτήριο
απόρριψης:


Συνολικό πλάτος οχήματος : 1800 – 2000 mm



Απόσταση αξόνων : 2900 – 3400 mm

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ
1. Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του, θα
αποτελείται από χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με μορφή δοκών, με εγκάρσιες
δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις και θα είναι ικανό να δεχθεί
αυξημένο φορτίο τουλάχιστον κατά 20%. Θα έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική
προστασία. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του
σκοπού που προορίζεται.
Θα δηλωθούν τα φορτία αντοχής των αξόνων, τεκμηριωμένα από έγγραφα και
πιστοποιητικά.
Θα διαθέτει ένα ή δύο άγκιστρα στο εμπρόσθιο μέρος του για την ρυμούλκηση του
οχήματος.
Το μήκος του πλαισίου μαζί με την κιβωτάμαξα δεν θα ξεπερνά τα 6.800 mm.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1. Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος, τετράχρονος,
υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).
Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις EURO
VI/EEV της ΕΕ. Ο προσφέρων θα υποβάλει τα τεχνικά έγγραφα του οχήματος όπου θα
δηλώνεται ότι πληρεί το πρότυπο EURO VI/EEV ή αυστηρότερο.
Η θέση του θα είναι κατάλληλη ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα αναλώσιμα –
εξαρτήματα (φίλτρα, ιμάντες κλπ) της συνήθους συντήρησης του.
2. Απαιτούμενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 136 hp.
3. Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 2.500 cc (κυβικά εκατοστά).
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5. Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής
απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα.
6. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεις για τον έλεγχο της λειτουργίας και
συντήρησης του κινητήρα.

Στην προσφορά θα υποβληθούν επιπλέον τα παρακάτω διαγράμματα:
 Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)
 Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)
 Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας καυσίμου: παροχή καυσίμου – ταχύτητα οχήματος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκκινούμενο μέσω
θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και
πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξης πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή
λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 48°C.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο για αυτή την κατηγορία των οχημάτων
και θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να καλύπτονται οι
απαιτούμενες επιδόσεις του φορτηγού όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Συμπλέκτης
Στην περίπτωση που το φορτηγό διαθέτει κιβώτιο ταχυτήτων χειροκίνητου επιλογέα, ο
συμπλέκτης θα είναι μηχανικός μονού δίσκου, ξηράς εμπλοκής, ή τύπου υγρού πολύδισκου
ανάλογης διαμέτρου και χωρίς αμίαντο (Asbestos Free), με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης/
υποβοήθησης ή πεπιεσμένου αέρα, ώστε να επιτυγχάνει την ομαλή εμπλοκή κάθε
ταχύτητας και την ανάπτυξη ικανοποιητικής ισχύος από τον κινητήρα προκειμένου να είναι
δυνατή η εκκίνηση του φορτηγού και η εν συνεχεία πορεία του.
Κιβώτιο Ταχυτήτων
1. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι είτε χειροκίνητου επιλογέα και θα διαθέτει σύστημα
συγχρονισμού με τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μίας (1) ταχύτητας
οπισθοπορείας, είτε κατά προτίμηση αυτόματο κιβώτιο ανάλογων δυνατοτήτων.
Να δοθούν οι σχέσεις μετάδοσης ανά ταχύτητα στην περίπτωση χειροκίνητου επιλογέα.
Το φορτηγό πρέπει επίσης να διαθέτει περιοριστή ταχύτητας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία της ΕΕ.
Διαφορικά – Άξονες
1. Οι άξονες θα είναι στιβαρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν μεγάλα φορτία. Ο πίσω
άξονας θα διαθέτει σύστημα εμπλοκής διαφορικού.
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2. Το διαφορικό θα είναι κατάλληλο για τον υποβιβασμό των στροφών που φτάνουν στους
τροχούς, τη διαφοροποίηση του αριθμού στροφών των τροχών του άξονα και για κάθε
αλλαγή διεύθυνσης.
Στην προσφορά θα δοθεί ο τύπος του διαφορικού, ο τρόπος λειτουργίας του και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση του φορτηγού
στα προαναφερθέντα οδικά δίκτυα, για εύκολη πρόσβασή του σε χώρους στάθμευσης και
με τον μικρότερο δυνατό κύκλο στροφής.
2. Το σύστημα θα είναι υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.
3. Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι
ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος και μήκος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του φορτηγού υπό
πλήρες φορτίο, θα συμφωνεί με τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ και θα είναι ως κατωτέρω:

1. Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος (σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις
σύγχρονες προδιαγραφές της ΕΕ) για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα με αυτόματη
κατανομή φορτίου πέδησης, εξαρτώμενη από τη φόρτιση και με υλικά τριβής χωρίς
αμίαντο (Asbestos Free).
2. Δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με επενέργεια σε όλους τους
τροχούς, με αισθητήρα και με ένδειξη φθοράς.
3. Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την
μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων του φορτηγού, ενώ
επιθυμητό είναι να διαθέτει και σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης (EBD
ή αντίστοιχο). Επιθυμητή είναι και η ύπαρξη συστήματος ευστάθειας (ΕSP ή αντίστοιχο) και
συστήματος αντιολίσθησης κινητήριων τροχών (ΑSR η αντίστοιχο).
4. Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με επενέργεια στους οπίσθιους
τροχούς με πνευματική μετάδοση και ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε
περίπτωση απώλειας αέρα. Θα πρέπει να ασφαλίζει απόλυτα πλήρως φορτωμένο φορτηγό
με κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και νεκρό σημείο ταχυτήτων. Τα
εξαρτήματα συγκρότησης του χειρόφρενου θα είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής από
υλικά επιδεχόμενα αποτελεσματικές επισκευές, κατασκευές και συγκολλήσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
1. Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής και θα εξασφαλίζει άνεση,
ασφάλεια κατά την κίνηση του φορτηγού και να μην μεταφέρονται κραδασμοί,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις σε δυσμενείς καταστάσεις κίνησής του με πλήρες
φορτίο.
2. Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης κατά προτίμηση ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με διπλό
εγκάρσιο φύλλο σούστας, τερματικά λάστιχα μειώσεως κρούσεων και ράβδο
σταθεροποίησης.
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3. Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει αντεστραμμένα ημιελλειπτικά ελάσματα βαρέως
τύπου, ή ανεξάρτητη ή ημιανεξάρτητη ανάρτηση ή υδροπνευματική ανάρτηση ή
ηλεκτροπνευματική ανάρτηση ή κατά προτίμηση παραβολικά φύλλα σούστας, τερματικά
λάστιχα μειώσεως κρούσεων και ράβδο σταθεροποίησης.
4. Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου, διπλής ενέργειας σε
όλους τους τροχούς.

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
1. Οι τροχοί (σώτρα) θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί, ισχυρής
κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και ασφαλή κίνηση του
φορτηγού.
2. Τα ελαστικά (επίσωτρα) θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής,
όχι μεγαλύτερης του ενός έτους από την παραλαβή του φορτηγού.
Θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial, κατάλληλα για τα δεδομένα
κίνησης του φορτηγού (βάρος, ταχύτητα, έδαφος κ.α.) ενώ θα είναι ιδιαίτερα ασφαλή σε
κίνηση σε ολισθηρό αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.
Θα έχουν πέλμα ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και
νεότερη τροποποίηση αυτής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.
Το φορτηγό πρέπει επίσης να διαθέτει πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή
κατάλληλη θέση, με ελαστικό ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών με τα υπόλοιπα.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι
ικανότητες των ελαστικών που φέρει το φορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή
και νεότερη τροποποίηση αυτής.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
1. Ο θάλαμος θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία
της ΕΕ. Θα είναι κατά προτίμηση ανακλινόμενος υδραυλικά για εύκολη επίσκεψη και
εργασία στον κινητήρα.
2. Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός του θαλάμου
σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.
Ο θάλαμος οδήγησης θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:
Θύρες με σκαλοπάτι για τον οδηγό και για τον συνοδηγό στην εμπρόσθια αριστερή και
δεξιά πλευρά του φορτηγού αντίστοιχα, με παράθυρα κατά προτίμηση ηλεκτρικά,
ανοιγόμενα εξ ολοκλήρου και με ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα υψηλής ποιότητας που
θα εξασφαλίζουν απόλυτη υδατοστεγανότητα.
Το αλεξήνεμο θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας (triplex) και τα πλευρικά παράθυρα
(securit). Το αλεξήνεμο ειδικότερα θα είναι πάχους 5mm τουλάχιστον και θα υπάρχει
σύστημα παροχής νερού με ηλεκτρική αντλία και ακροφύσια (σύστημα πλύσεως
αλεξήνεμου) και με τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες. Επιπλέον θα διαθέτει και
σκιάδια αλεξήνεμου.
Θα διαθέτει ανατομικό κάθισμα οδηγού και κάθισμα συνοδηγού. Το κάθισμα του οδηγού
θα είναι ανατομικό και ρυθμιζόμενο (ύψος - εμπρός - πίσω –κλίση πλάτης). Επίσης θα
διαθέτει ζώνη ασφαλείας τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου και στήριγμα κεφαλής. Τα
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καθίσματα των συνοδηγών θα διαθέτουν επίσης ζώνες ασφαλείας τριών σημείων και
στηρίγματα κεφαλής.
Θα έχει πλήρη ηχητική και θερμική εσωτερική μόνωση και θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης
και κλιματισμού. Επιπλέον θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού τουλάχιστον 3 ταχυτήτων
μέσω φίλτρου, χειριζόμενο από τον οδηγό.

Καθρέπτες δεξιά και αριστερά, καθρέπτη πεζοδρομίου δεξιά καθώς και εσωτερικό
καθρέπτη, παράθυρα στο πίσω μέρος του θαλάμου και κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και
θορύβου.
Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό υλικό, υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό και
στέρεα τοποθετημένο.
Λαβές συγκράτησης και θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες.

Θα υπάρχει επενδεδυμένος εργονομικός πίνακας οργάνων λειτουργίας, με όλα τα
απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και
γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού. Θα υπάρχουν τουλάχιστον τα κατωτέρω
όργανα:


Ηλεκτρικός ταχογράφος σε Km/h και καταγραφέας απόστασης.



Στροφόμετρο κινητήρα



Ενδείκτης αποθέματος της δεξαμενής καυσίμου



Όργανο θερμοκρασίας συστήματος ψύξης κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φανών πορείας



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης ανοικτής πόρτας



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας προβολέων



Εμπλοκέας συστήματος αναστολής διαφορισμού τροχών, εφόσον αυτό
υπάρχει



Εμπλοκέας βοηθητικής πέδης (χειρόφρενου)



Ενδεικτική λυχνία φόρτισης συσσωρευτών



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής στάθμης υγρού φρένων



Διακόπτης εκκινητή (μίζας) κινητήρα



Διακόπτης και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Α/C



Διακόπτες λειτουργίας συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης



Διακόπτης φωτισμού θαλάμου οδήγησης.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και
ασφαλή οδήγηση του οχήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και της Ελληνικής
Νομοθεσίας.

1. Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 24V και τα υποσυγκροτήματα / εξαρτήματά
του θα είναι μονωμένα και προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον και το
ανώμαλο οδόστρωμα.
2. Θα φέρει δύο συσσωρευτές των 12V και με επαρκή χωρητικότητα τουλάχιστον 115 Αh,
για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του φορτηγού. Οι συσσωρευτές θα είναι
κλειστού τύπου, άνευ συντήρησης (Maintenance Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη,
τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και
σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση.
Επίσης απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει:


Γενικό διακόπτη συσσωρευτών



Εκκινητής 5Κ



Γεννήτρια 28V



Αυτόματο ισχυρό ηχητικό και φωτεινό σήμα οπισθοπορείας.



Ηχητική σήμανση πόλης



Ηχητική σήμανση υψηλής έντασης



Ηχητική σήμανση έκτακτης ανάγκης



Προβολείς ιωδίου με ρυθμιζόμενο ύψος δέσμης και προστατευτικό πλέγμα



Δύο φώτα ομίχλης πίσω



Δύο φώτα οπισθοπορείας



Φώτα θέσεως, όγκων



Φώτα Κ.Ο.Κ.



Ένα πορτοκαλί περιστρεφόμενο ή αναλάμποντα φάρο



Κατάλληλος φωτισμός καμπίνας



Κατάλληλος φωτισμός πίνακα οργάνων



Ρευματοδότη 24V 11 -πολικός

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για
την προστασία τους από τις οξειδώσεις. Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής θα
υπόκεινται πριν την βαφή, τουλάχιστον σε, καθαρισμό, απολίπανση και
σιδηροφωσφάτωση. Επιπλέον θα υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν
ανθεκτικότητα στα κτυπήματα.
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Η βαφή θα γίνεται με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες καθώς
και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που χρησιμοποιείται το φορτηγό.
Ο χρωματισμός (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) θα γίνει από χρώμα άριστης
ποιότητας και απόχρωσης σύμφωνα με την γνώμη του Δήμου.
Το πάχος χρώματος των εξωτερικών επιφανειών να είναι τουλάχιστον 100μm.
Επιπλέον θα φέρει τις αντίστοιχες επιγραφές που θα καθορίσει ο Δήμος.
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα δώσει περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας
βαφής.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Ο επιπλέον εξοπλισμός που είναι επιθυμητό να διαθέτει το φορτηγό είναι:
Ανταλλακτικό φίλτρο λαδιού
Λασπωτήρες εμπρός
πλαστικά φτερά στους πίσω τροχούς
κάλυμμα μπουλονιών στους εμπρός τροχούς

Το φορτηγό θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω παρελκόμενα:
Μεταλλικό εργαλειοφόρο κιβώτιο που θα περιέχει πέραν των όσων απαιτούνται από τον
ΚΟΚ και τα παρακάτω


Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο για την αντικατάσταση
τροχού.



Ένα (1) ελαστικό σωλήνα πλήρωσης επισώτρων.



Ένα (1) σωλήνα πληρώσεως τροχών με αέρα και μανόμετρο



Ένα (1) σετ αντιολισθητικές αλυσίδες και ένα (1) τρίγωνο.



Μια (1) σειρά γερμανικών κλειδιών (6-8 τεμ) και ένα (1) ρυθμιζόμενο
γαλλικό κλειδί.



Ένα (1) εργαλείο απεγκλωβισμού και ένα (1) σφυρί 500 S.



Ένα (1) πλαγιοκόπτη (πένσα).



Μια (1) ελαιορροή.



Δυο (2) κοχλιοστρόφια (μικρό-μεγάλο).



Ένα (1) σφυρί 0.3 kg.



Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).



Μία ράβδο (λεβιέ)



Μοχλό ανύψωσης κουβουκλίου



Εργαλειοθήκη
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Ένα πείρο στρέψης



Σετ κατάλληλων ηλεκτρικών ασφαλειών

Έναν πυροσβεστήρα 6 Kgr με κατάλληλο υλικό εξουδετέρωσης πυρκαγιάς που προέρχεται
από καύσιμα, ελαιολιπαντικά ή ηλεκτρικό ρεύμα και έναν (1) δεύτερο πυροσβεστήρα 6 Kgr
που θα βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού, εντός μεταλλικής ή πλαστικής θήκης. Οι
πυροσβεστήρες θα καλύπτουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης (CEN).
Μεταλλικό κουτί φαρμακείου, με ανάλογη προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ για την κατηγορία
του φορτηγού, πλήρη συλλογή παροχής Α’ Βοηθειών.
Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί
αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Το όχημα θα φέρει μεταλλική κιβωτάμαξα, υδραυλικά ανατρεπόμενη. Οι διαστάσεις και η
χωρητικότητά της θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ και με τα επιτρεπόμενα
από τη νομοθεσία για τη μεταφορά ογκωδών και αδρανών υλικών σε συνδυασμό με το
επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.
Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλική, από χάλυβα εξαιρετικής
ποιότητας και αντοχής, τύπου St 52 ή εφάμιλλο και θα στηρίζεται στο πλαίσιο του
φορτηγού μέσω ψευδοπλαισίου.Ο πυθμένας της κιβωτάμαξας θα εδράζεται πάνω στο
ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς που θα είναι τοποθετημένες ανά 250 έως 300 mm. Το
πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4 mm.
Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για το
είδος αυτού του φορτηγού και θα καθοριστεί επακριβώς έπειτα από συνεννόηση με την
υπηρεσία, θα είναι από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, θα φέρουν υποδοχές και
κατακόρυφες ενισχύσεις από στραντζαριστό χαλυβδοέλασμα διατομής “Π” ανά 50 έως 60
εκατοστά, ώστε να μπορούν να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα.
Το μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι το μέγιστο δυνατό για το προσφερόμενο όχημα.
Επιπλέον η κιβωτάμαξα θα φέρει μεταλλική καλύπτρα, πάχους τουλάχιστον 4 mm και
μήκους οριζόντιας προβολής 30 cm, για την προστασία του θαλάμου του οδηγού.
Στο πίσω μέρος της κιβωτάμαξας θα υπάρχει πόρτα που θα μπορεί να ανοίγει προς όλες τις
κατευθύνσεις και να ασφαλίζει σε κάθε θέση ανάκλισης.
Όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε όλο το μήκος των
συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση.
Στην προσφορά να δοθούν τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις τους καθώς και να
περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής της κιβωτάμαξας. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν το
πάχος των ελασμάτων, οι διαστάσεις των μεταλλικών δοκών και ο τύπος του χάλυβα που
θα χρησιμοποιηθούν.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ / ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Η κιβωτάμαξα θα μπορεί να ανυψωθεί και να ανατραπεί με υδραυλικό σύστημα που θα
φέρει το όχημα.
Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι τριών (3) θέσεων, ισχυρής κατασκευής
κλειστού κυκλώματος και απόλυτα στεγανό.
Θα λαμβάνει κίνηση από τον δυναμολήπτη του αυτοκινήτου μέσω κατάλληλου εξοπλισμού.
Η λειτουργία του συστήματος ανύψωσης / ανατροπής θα ελέγχεται από την καμπίνα και θα
εκπληρεί όλους τους όρους ασφαλείας. Η γωνία ανατροπής θα είναι τουλάχιστον 45° και
επιθυμητό είναι να γίνεται προς τις εξής κατευθύνσεις: πίσω, δεξιά, αριστερά.

Η συνολική ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήματος θα είναι κατά τουλάχιστον
30% μεγαλύτερη από το άθροισμα του επιτρεπόμενου ωφέλιμου φορτίου του πλαισίου και
της κιβωτάμαξας.
Στην προσφορά να δοθούν οι διαστάσεις των εμβόλων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
αντλίας του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης / ανατροπής.
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και
να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς
την ανάγκη διανοίξεως οπών στην κιβωτάμαξα.
Η θέση των φλας και οι πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
φορτηγού, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και θα
επισημανθούν τόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των παραγράφων των υπόψη
τεχνικών προδιαγραφών που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από
αυτές ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις
προσφορές, για να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση.
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτομερή σχέδια – prospectus με αναλυτικές διαστάσεις
(οχήματος, πλαισίου, θαλάμου, κλπ), αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του
είδους και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση του συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις στο σύνολό
τους, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία. Ειδικότερα για
τον κινητήρα θα δοθούν πλήρη οικονομοτεχνικά στοιχεία λειτουργίας, απόδοσης για
ανάλογη αξιολόγηση και θα βεβαιώνεται στην προσφορά η ευχερής προσβασιμότητα του
κινητήρα για εκτέλεση εργασιών συντήρησής του.

3.1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το παρακάτω ειδικό έντυπο. Στο έντυπο αυτό θα γραφούν τα παρακάτω:

1. Εργοστάσιο κατασκευής και έτος
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2. Τύπος οχήματος και είδος κατασκευής

ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Διαστάσεις πλαισίου
Μήκος πλαισίου με καμπίνα οδηγού
Μήκος πρόσοψης
Ύψος καμπίνας χωρίς φορτίο
Απόσταση μεταξύ εμπρόσθιου άξονα και
οπίσθιου άξονα (μήκος Μεταξονίου)
Μήκος μπροστινού μετατροχίου
Μήκος πίσω μετατροχίου
Ελεύθερο μήκος πλαισίου χωρίς τον αγωγό
αναπνοής κινητήρα
Ύψος πλαισίου στο πίσω άκρο του χωρίς
φορτίο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος με
πλήρες φορτίο
2. Διαστάσεις διαμόρφωσης πλαισίου
Αριθμός δοκών
Πάχος διαμηκών δοκών
Ύψος διαμηκών δοκών
Πλάτος διαμηκών δοκών
Εξωτερικό πλάτος πλαισίου
3. Βάρη
Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος
Ικανότητα φόρτισης πλαισίου
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μπροστά
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πίσω
Απόβαρο (payload) πλαισίου, καμπίνας,
οδηγού, εργαλείων, καυσίμων και εφεδρικού
τροχού (δηλαδή με πλήρη εξοπλισμό)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων
Διάμετρος κυλίνδρων
Διαδρομή
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Κυλινδρισμός
Μέγιστη ισχύς κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστη ροπή κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ταχύτητα
Χωρητικότητα κινητήρα σε λάδι
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
Κατανάλωση καυσίμου
Χωρητικότητα αποθήκης καυσίμου
Ειδική κατανάλωση καυσίμου
Στοιχεία κινητήρα για προδιαγραφές EEV,
Πιστοποίηση κατά ΕΕV
Στοιχεία
αντιρρυπαντικής
(πρότυπα, οδηγίες ΕΕ κά)
Εκπομπές CO2,
σωματιδίων

αερίων

τεχνολογίας
ρύπων

και

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Τύπος συμπλέκτη
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
Διαφορικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος συστήματος διεύθυνσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Τύπος συστήματος πέδησης

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις των ελαστικών, ο τύπος, η
μάρκα, το έτος παραγωγής και το
εργοστάσιο κατασκευής

ΑΛΛΑ
Τύπος, τάση και χωρητικότητα συσσωρευτή
και ένταση εναλλακτήρα
Εργαλεία οχήματος
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3.2 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το Φύλλο Συμμόρφωσης που παρατίθεται στο Κεφάλαιο 8 αυτής της
Τεχνικής Περιγραφής.

4 ΑΔΕΙΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Το υπό προμήθεια φορτηγό θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού Έγκριση ΕΚ Τύπου του
υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα και θα
είναι χαρακτηρισμένο ως φορτηγό μεταφοράς.
2. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου) ως φορτηγό μεταφοράς.
3. Το Ο/Λ θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που
ισχύουν για τα υπόψη οχήματα, θα φέρει την σήμανση CE σύμφωνα με το ΠΔ 377 (ΦΕΚ
160Α /15.09.93).
4. Ο κατασκευαστής του φορτηγού πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ένα σύστημα
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο, για το συγκεκριμένο φορτηγό,
παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό.
5. Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο πιστοποιητικό
ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των επιμέρους αντικειμένων
της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, εκπαίδευση, εγγυήσεις και τεχνική
υποστήριξη.
6. Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας. Ο προμηθευτής θα δηλώσει (με Υ.Δ. του
Ν.1599/1986) ότι το φορτηγό θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από την Άδεια
Κυκλοφορίας του και πινακίδες.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο προμηθευτής θα υποβάλλει κατάλογο των απαιτούμενων εργασιών προγραμματισμένης
συντήρησης
καθώς
και
των
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών.
Τα υπόψη αναλώσιμα μικροανταλλακτικά και ανταλλακτικά ενδεικτικά είναι:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ
1
Κινητήρας
2
Κιβώτιο ταχυτήτων
3
Προθερμάνσεις κινητήρα
4
Ιμάντας δυναμό
5
Ιμάντας αντλίας νερού
6
Φίλτρο αέρος
7
Φίλτρο λαδιού
8
Προφίλτρο καυσίμου
9
Φίλτρο καυσίμου
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Μίζα πλήρης
Δίσκος – πλατώ – ρουλεμάν
Σετ φλάντζα γενικής
Βαλβίδα θερμοκρασίας νερού
Αντλία πετρελαίου
Αντλία νερού
Αντλία φρένων
Τακάκια – σιαγώνες φρένων σετ
Δισκόφρενα –ταμπούρα
Ιμάντας χρονισμού
Φίλτρο καμπίνας
Κάθισμα οδηγού
Κάθισμα επιβάτη
Φανάρι πλήρες πίσω
Φανάρι πλήρες εμπρός (προβολέας)
Ανεμοθώρακας
Προφυλακτήρας

Ο Προμηθευτής θα δεσμευτεί εγγράφως για την ύπαρξη των υπόψη μικροανταλλακτικών,
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων.

5.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
1. Ο προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους συγκροτημάτων), στην
προσφορά του θα εγγυηθεί την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του φορτηγού
συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την συντήρησή του, για τα πρώτο ένα
(1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του, σε κανονικές συνθήκες χρήσης
και συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας
θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο το φορτηγό, για βλάβη ή
φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό ή αντικανονική συντήρηση του
προσωπικού του Δήμου.
2. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση – επισκευές του
φορτηγού, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο.
3. Ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, μετά από κάθε
αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του Ο/Λ, να συντάσσει και να καταθέτει στην
Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις που οδήγησαν στην
πρόκληση αυτών.
4. Θα εγγυηθεί για το χρώμα και για αντισκωριακή προστασία για πέντε (5) χρόνια
τουλάχιστον.
5. Για την υποστήριξη του φορτηγού και του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά θα εγγυηθεί για
τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από τη παράδοσή του για διατήρησή του σε λειτουργία. Οι
αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε
είκοσι (20) ημέρες το αργότερο.
6. Ο προμηθευτής θα αναφέρει στην προσφορά του το δίκτυο που διαθέτει πανελλαδικά
εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών, το οποίο θα καλύπτει κατ’
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ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και της προγραμματισμένης συντήρησης του πρώτου
ενός (1) έτους.

Βιβλιογραφία
Μία πλήρης σειρά της Βιβλιογραφίας στην Αγγλική ή κατά προτίμηση στην Ελληνική
γλώσσα θα κατατεθεί με την προσφορά για την αξιολόγησή της ως προς την πληρότητα και
καταλληλότητά της από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Αναλυτικά η Βιβλιογραφία θα
περιλαμβάνει:
1. Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του φορτηγού.
2. Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών.
3. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών.
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας
Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
τον χειρισμό του φορτηγού και του εξοπλισμού του και θα είναι στην Ελληνική κατά
προτίμηση ή στην Αγγλική γλώσσα. Η θέση και η λειτουργία όλων των συστημάτων και
οργάνων ελέγχου θα καλύπτονται με φωτογραφίες και περιγραφές που θα περιλαμβάνουν
κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
1. Πλήρη περιγραφή του φορτηγού και του εξοπλισμού.
2. Προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση του φορτηγού αμέσως μετά την
παραλαβή.
3. Ημερησία Επιθεώρηση και συντήρηση από τον χειριστή και έλεγχο ετοιμότητας.
4. Περιοδική επιθεώρηση από τον χειριστή / οδηγό.
5. Διαδικασίες Χρήσης - Οδήγησης του φορτηγού.
Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών
Το φορτηγό θα συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών της
προγραμματισμένης συντήρησης, διάγνωσης βλαβών και αντικατάστασης ανταλλακτικών,
όλων των συστημάτων και συγκροτημάτων του οχήματος στην Ελληνική. Στο Εγχειρίδιο θα
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επισκευής του φορτηγού και θα περιλαμβάνει
απαραίτητα σχεδιαγράμματα και εικονογραφήσεις για το σκοπό αυτό, σε γλώσσα απλή και
κατανοητή για το Τεχνικό Προσωπικό του Δήμου.
Εγχειρίδιο ανταλλακτικών
1. Το φορτηγό επίσης θα συνοδεύεται από έναν (1) εικονογραφημένο κατάλογο
ανταλλακτικών κατά προτίμηση σε οπτικό δίσκο (CD) αναγνώσιμους από συμβατά PC
(χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή πρόσθετο Software ή Hardware), ή από ένα (1)
βιβλίο εικονογραφημένων ανταλλακτικών.
2. Θα έχει εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες απαραίτητες για τον κατάλληλο
προσδιορισμό όλων των ανταλλακτικών, των συγκροτημάτων και ειδικού εξοπλισμού. Τα
συγκροτήματα ή τα παρελκόμενα θα είναι εικονογραφημένα και θα προσδιορίζονται με
σχετικούς αριθμούς οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι προς τους αριθμούς των καταλόγων
ανταλλακτικών. Επίσης θα περιέχει ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχομένων.
3. Επιπρόσθετα ο προμηθευτής θα εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες τυχόν μελλοντικές
διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις των υπόψη εγχειριδίων (Updates - Revisions) θα
στέλνονται δωρεάν στην Υπηρεσία υπό μορφή νέων CDs ή hard copies, σε όλη την διάρκεια
της 10ετούς υποστήριξης του φορτηγού σε ανταλλακτικά.
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Εκπαίδευση
1. Ο προμηθευτής πρέπει χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, να παρέξει εκπαίδευση σε
προσωπικό προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την
προγραμματισμένη συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα) του προσφερόμενου
φορτηγού με βάση «αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης» που θα υποβάλει μαζί με την
προσφορά, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμων ημερών.
2. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό θα
υποχρεούται στη μετάκληση τεχνικού προσωπικού της κατασκευάστριας εταιρείας και
μεταφραστή του υπό προμήθεια φορτηγού, ώστε με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα
να μπορεί να καλύψει πλήρως τον τομέα της εκπαίδευσης, πριν από την παραλαβή του
φορτηγού.
4. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η υποβολή αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης
στο προσφερόμενο φορτηγού θα αποτελεί στοιχείο αποδοχής ή απόρριψης της
προσφοράς.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
1. Η παραλαβή του φορτηγού θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
2. Το φορτηγό θα υποβληθεί στις δοκιμές παραλαβής των παραγράφων 5.2 & 5.3.
3. Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις του φορτηγού σε σχέση με
την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή,
ενώ ΜΗ συμμόρφωση του προμηθευτή συνεπάγεται αυτομάτως υλοποίηση των
αντίστοιχων όρων της σύμβασης περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
προμηθευτή».

6.2 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το φορτηγό θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα ελέγχεται για την
επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη μακροσκοπική
συμμόρφωσή του με τους όρους αυτής της τεχνικής περιγραφής.

6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ο λειτουργικός έλεγχος, γίνεται με φροντίδα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του
προμηθευτή στην οδήγηση του φορτηγού επί πενήντα (30) Km, πλήρως εξοπλισμένο, με και
χωρίς πλήρες φορτίο, σε διαφορετικά οδοστρώματα κάθε μορφής, σκληρότητας και
κλίσεων (ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις) ανώμαλο έδαφος (εντός των
προδιαγραφόμενων ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του
κινητήρα, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, του φωτισμού, ευστάθειας, στο κλείσιμο
των παραθύρων και θυρών κά, καθώς και όπου η Επιτροπή Παραλαβών κρίνει απαραίτητο.
Τέλος γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού
και του υδραυλικού συστήματος του φορτηγού για διαπίστωση διαρροών.
2. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω ελάχιστοι έλεγχοι και δοκιμές:
2.1. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης.
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2.2. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.
2.3. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ανάρτησης.
2.4. Έλεγχο αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.
2.5. Έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της
επιμελημένης κατασκευής, της λειτουργικότητας και της εργονομίας και γενικά του
εξοπλισμού του θαλάμου οδήγησης.
2.6. Έλεγχος υδατοστεγανότητας θυρών και παραθύρων.
2.7. Έλεγχος συστήματος ανύψωσης και ανατροπής της κιβωτάμαξας.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητάς τους παρατίθενται στον
πίνακα που ακολουθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙA ΑΞΙΟΛΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΤΡΕΟΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3.5t
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ)
1

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του πλαισίου

10

2

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του κινητήρα

20

3

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
της καμπίνας οδηγού

10

4

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
της κιβωτάμαξας

10

5

Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόμενου φορτηγού)

10

6

Αξιοπιστία του προμηθευτή στην ελληνική αγορά
(οργάνωση, εμπειρία, πιστοποιήσεις κλπ)

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Α

70

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
8

Αξιολογείται η επιπλέον του ενός (1) έτους εγγύηση
ομαλής λειτουργίας.

10

9

Αξιολογείται η επιπλέον των πέντε (5) ετών εγγύηση
χρώματος και αντισκωριακής προστασίας.

10

46

10

Αξιολογείται η επιπλέον των δέκα (10) ετών εγγύηση
υποστήριξης, καθώς και ο μικρότερος χρόνος
ικανοποίησης των αιτήσεων για παροχή
ανταλλακτικών.

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Β

30

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας

100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ

=
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΤΡΕΟΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3.5t
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΠ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το προσφερόμενο φορτηγό όχημα θα είναι μεταχειρισμένο,
σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας

ΝΑΙ

Το έτος έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του είναι το 2016 ή
μεταγενέστερο

ΝΑΙ

Κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.
Η κατασκευή του φορτηγού και του προσφερόμενου εξοπλισμού θα
γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού με
πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές, αποδεδειγμένα
εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων και που
αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης
στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου Μηχανολόγου,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου
Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει
πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την
καταλληλότητα του οχήματος, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα
6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight)

≥ 3.500 kg

Επιτρεπόμενο φορτίο στον οπίσθιο άξονα (Rear axle)

≥ 2.200 kg

Συνολικό πλάτος οχήματος

1.800 –
2.000 mm

Απόσταση αξόνων

2.900 –
3.400 mm

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ
Ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του,
αποτελείται από χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με μορφή
δοκών, με εγκάρσιες δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες
καταπονήσεις και είναι ικανό να δεχθεί αυξημένο φορτίο
τουλάχιστον κατά 20%.

ΝΑΙ

Έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι
εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του
σκοπού που προορίζεται.

ΝΑΙ

Φορτία αντοχής των αξόνων
Διαθέτει ένα ή δύο άγκιστρα στο εμπρόσθιο μέρος του για την
ρυμούλκηση του οχήματος.
Μήκος πλαισίου μαζί με την κιβωτάμαξα.

ΝΑ
ΔΗΛΩΘΟΥΝ
ΝΑΙ
≤6.800 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο κινητήρας είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος ή
εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).

ΝΑΙ

Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις
EURO VI της ΕΕ.

ΝΑΙ
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Ισχύς

≥ 136 hp

Κυβισμός

Περίπου
2.500 cc

Υπάρχουν όλα τα όργανα και οι ενδείξεις για τον έλεγχο της
λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

ΝΑΙ

Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα λειτουργίας αντλίας καυσίμου: παροχή καυσίμου –
ταχύτητα οχήματος

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

ΝΑΙ

Περιγραφή συμπλέκτη

ΝΑΙ

Περιγραφή κιβωτίου ταχυτήτων

ΝΑΙ

Σχέσεις μετάδοσης ανά ταχύτητα

ΝΑΙ (στην
περίπτωση
χειροκίνητου
επιλογέα)

Περιοριστής ταχύτητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

ΝΑΙ

Σύστημα εμπλοκής διαφορικού στον πίσω άξονα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.

ΝΑΙ

Η θέση του τιμονιού είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου
οδήγησης και είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος και μήκος.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος (σύμφωνα με τον ισχύοντα
ΚΟΚ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της ΕΕ) για τον εμπρόσθιο και
οπίσθιο άξονα με αυτόματη κατανομή φορτίου πέδησης, εξαρτώμενη
από τη φόρτιση και με υλικά τριβής χωρίς αμίαντο (Asbestos Free).

ΝΑΙ

Δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με επενέργεια
σε όλους τους τροχούς, με αισθητήρα και με ένδειξη φθοράς.

ΝΑΙ

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) που ελέγχει διαρκώς την
μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων
του φορτηγού.

ΝΑΙ
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Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με
επενέργεια στους οπίσθιους τροχούς με πνευματική μετάδοση και
ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση
απώλειας αέρα. Θα ασφαλίζει απόλυτα πλήρως φορτωμένο φορτηγό
με κλίση δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστή μηχανή και νεκρό
σημείο ταχυτήτων. Τα εξαρτήματα συγκρότησης του χειρόφρενου θα
είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής από υλικά επιδεχόμενα
αποτελεσματικές επισκευές, κατασκευές και συγκολλήσεις.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ανάρτησης.

ΝΑΙ

Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης κατά προτίμηση ανεξάρτητα
διπλά ψαλίδια με διπλό εγκάρσιο φύλλο σούστας, τερματικά λάστιχα
μειώσεως κρούσεων και ράβδο σταθεροποίησης.

ΝΑΙ

Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει αντεστραμμένα
ημιελλειπτικά ελάσματα βαρέως τύπου, ή ανεξάρτητη ή
ημιανεξάρτητη ανάρτηση ή υδροπνευματική ανάρτηση ή
ηλεκτροπνευματική ανάρτηση ή κατά προτίμηση παραβολικά φύλλα
σούστας, τερματικά λάστιχα μειώσεως κρούσεων και ράβδο
σταθεροποίησης.

ΝΑΙ

Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου,
διπλής ενέργειας σε όλους τους τροχούς.

ΝΑΙ

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Οι τροχοί (σώτρα) είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί,
ισχυρής κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και
ασφαλή κίνηση του φορτηγού.

ΝΑΙ

Τα ελαστικά (επίσωτρα) είναι καινούργια, αμεταχείριστα και
πρόσφατης κατασκευής, όχι μεγαλύτερης του ενός έτους από την
παραλαβή του φορτηγού.

ΝΑΙ

Είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial,
κατάλληλα για τα δεδομένα κίνησης του φορτηγού (βάρος, ταχύτητα,
έδαφος κ.α.) ενώ είναι ιδιαίτερα ασφαλή σε κίνηση σε ολισθηρό
αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.

ΝΑΙ

Έχουν πέλμα ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή και νεότερη τροποποίηση αυτής και συμμορφώνονται
πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.

ΝΑΙ

Διαθέτει πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή
κατάλληλη θέση, με ελαστικό ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών
με τα υπόλοιπα.

ΝΑΙ

Στην προσφορά αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο
κατασκευαστής και οι ικανότητες των ελαστικών που φέρει το
φορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή και νεότερη
τροποποίηση αυτής.

ΝΑΙ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
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Κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων
σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ.

NAI

Εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός
του θαλάμου σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε
τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος είναι 24V και τα
υποσυγκροτήματα / εξαρτήματά του είναι μονωμένα και
προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον και το ανώμαλο
οδόστρωμα.

ΝΑΙ

Φέρει δύο συσσωρευτές των 12V και με επαρκή χωρητικότητα
τουλάχιστον 115 Αh, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία
του φορτηγού.

ΝΑΙ

Οι συσσωρευτές είναι κλειστού τύπου, άνευ συντήρησης
(Maintenance Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη,
τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό
εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο –
συντήρηση.

ΝΑΙ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος έχουν υποστεί κατάλληλη
επεξεργασία για την προστασία τους από τις οξειδώσεις.

ΝΑΙ

Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής έχουν υποστεί πριν την
βαφή, τουλάχιστον καθαρισμό, απολίπανση και σιδηροφωσφάτωση.

ΝΑΙ

Η βαφή έχει γίνει με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις
καιρικές συνθήκες και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που
χρησιμοποιείται το φορτηγό.

ΝΑΙ

Αναλυτική περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας βαφής

ΝΑΙ

Το όχημα θα φέρει τις επιγραφές που θα καθορίσει ο Δήμος.

ΝΑΙ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Περιγραφή του επιπλέον εξοπλισμού που διαθέτει το φορτηγό

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ
Μεταλλική, από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, τύπου St
52 ή εφάμιλλο

ΝΑΙ

Διαστάσεις και χωρητικότητά σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ
και με τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία

ΝΑΙ

Έδραση πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς τοποθετημένες
ανά 250 έως 300 mm
Πάχος ελάσματος πυθμένα κιβωτάμαξας

≥4 mm

Πάχος πλευρικών τοιχωμάτων της κιβωτάμαξας

≥3 mm
51

Μεταλλική καλύπτρα, πάχους τουλάχιστον 4 mm και μήκους
οριζόντιας προβολής 30 cm, για την προστασία του θαλάμου του
οδηγού.

ΝΑΙ

Oι συγκολλήσεις της κιβωτάμαξας, αποτελούνται από πλήρεις ραφές
και σε ολόκληρο το μήκος

NAI

Θα δοθούν τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις τους καθώς και θα
περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής της κιβωτάμαξας.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ / ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης/ανατροπής τριών (3) θέσεων

ΝΑΙ

Η συνολική ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήματος θα
είναι κατά τουλάχιστον 30% μεγαλύτερη από το άθροισμα του
επιτρεπόμενου ωφέλιμου φορτίου του πλαισίου και της κιβωτάμαξας

ΝΑΙ

Δίνονται οι διαστάσεις των εμβόλων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της αντλίας του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης / ανατροπής

ΝΑΙ

Η λειτουργία του συστήματος ανύψωσης / ανατροπής θα ελέγχεται
από την καμπίνα και θα εκπληρεί όλους τους όρους ασφαλείας.

ΝΑΙ

Γωνία ανατροπής

≥45°

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
φορτηγού, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά
φυλλάδια (Prospectus)

ΝΑΙ

θα επισημανθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των
παραγράφων των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών που
ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή
ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται
από τις προσφορές

ΝΑΙ

Θα συμπληρωθεί το «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ» της παραγράφου 3.1 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Θα συμπληρωθεί το «Φύλλο Συμμόρφωσης» του Κεφαλαίου 8 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Έγκριση ΕΚ Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου) ως φορτηγό μεταφοράς

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο,
για το συγκεκριμένο φορτηγό

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του προμηθευτή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο

ΝΑΙ

Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΑΙ
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Κατάλογος των
συντήρησης

απαιτούμενων

εργασιών

προγραμματισμένης

ΝΑΙ

Κατάλογος
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών προγραμματισμένης
συντήρησης

ΝΑΙ

Έγγραφη δέσμευση για την ύπαρξη των μικροανταλλακτικών, και
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
Εγγύηση για την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του φορτηγού
συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την συντήρησή
του, για το πρώτο ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία
παραλαβής

ΝΑΙ

Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση –
επισκευές του φορτηγού, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το
αργότερο.

ΝΑΙ

Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις
που οδήγησαν στην πρόκληση βλαβών κατά την διάρκεια της
εγγύησης

ΝΑΙ

Εγγύηση χρώματος και αντισκωριακής προστασίας

≥ 5 έτη

Εγγύηση υποστήριξης φορτηγού και εξοπλισμού σε ανταλλακτικά

≥ 10 έτη

Οι αιτήσεις για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε διάστημα
Δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών,
το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και
της προγραμματισμένης συντήρησης των πρώτων δύο (2) ετών.

≤ 20 ημέρες
ΝΑΙ

Βιβλιογραφία
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του φορτηγού

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο ανταλλακτικών

ΝΑΙ

Εκπαίδευση
Θα υποβληθεί «Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης» διάρκειας
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμων ημερών

ΝΑΙ

Εκπαίδευση σε προσωπικό προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα
καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την προγραμματισμένη
συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα)

ΝΑΙ
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3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN 3.0t
ΓΕΝΙΚΑ
Αυτή η Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη διαδικασία συντήρησης καθώς και τους ελέγχους
παραλαβής για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου κλειστού ημιφορτηγού οχήματος
τύπου van, συνολικού μικτού φορτίου (GVW – Gross Vehicle Weight) τουλάχιστον 3.000 kg,
για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λυκόβρυσης –
Πεύκης.
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι
αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, με ποινή αποκλεισμού, δεκτές θα γίνονται
τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση
μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%.

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Το υπό προμήθεια ημιφορτηγό όχημα θα είναι μεταχειρισμένο, σύγχρονης τεχνολογίας
και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ενώ το έτος έκδοσης της αρχικής άδειας
κυκλοφορίας του θα είναι το 2016 ή μεταγενέστερο.
2. Το ημιφορτηγό όχημα θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους
κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.
3. Η εν γένει κατασκευή του ημιφορτηγού οχήματος καθώς και η κατασκευή του
προσφερόμενου εξοπλισμού θα γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή
εξωτερικού με πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’
αυτή την κατηγορία των οχημάτων και που αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης
τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.
4. Όλα τα μέρη του ημιφορτηγού πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να
μεταφέρουν το φορτίο τους με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από
δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το κέντρο βάρους του ημιφορτηγού θα
βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο κάτω από όλες τις συνθήκες φορτίου.
5. Το ημιφορτηγό όχημα θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση
Διπλωματούχου Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή
Τεχνολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει πλήρως την
τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οχήματος, όπως
αυτά περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016.
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ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι διαστάσεις του ημιφορτηγού και τα βάρη κατά άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά
στοιχεία του πρέπει να εκπληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση
νόμιμης άδειας κυκλοφορίας.
Το μέγιστο μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight) του ημιφορτηγού θα είναι επί ποινή
αποκλεισμού τουλάχιστον 3.000 kg.
Το ωφέλιμο φορτίο με μέγιστο μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 900 kg.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες διαστάσεις, χωρίς να συνιστούν κριτήριο
απόρριψης:


Συνολικό πλάτος οχήματος : 2.000 – 2.200 mm



Απόσταση αξόνων : 3.100 – 3.200 mm

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ
1. Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του. Θα είναι
ισχυρής κατασκευής, από χάλυβα υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να μη δέχεται στρέψεις και
μηχανικές καταπονήσεις. θα αποτελείται από χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με
μορφή δοκών, με εγκάρσιες δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις.
Θα έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Θα είναι εργονομικά
σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται.
Θα δηλωθούν τα φορτία αντοχής των αξόνων, τεκμηριωμένα από έγγραφα και
πιστοποιητικά.
Θα διαθέτει ένα άγκιστρο στο εμπρόσθιο μέρος του για την ρυμούλκηση του οχήματος.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1. Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος, τετράχρονος,
υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).
Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις EURO
VI/EEV της ΕΕ. Ο προσφέρων θα υποβάλει τα τεχνικά έγγραφα του οχήματος όπου θα
δηλώνεται ότι πληρεί το πρότυπο EURO VI/EEV ή αυστηρότερο.
Η θέση του θα είναι κατάλληλη ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα αναλώσιμα –
εξαρτήματα (φίλτρα, ιμάντες κλπ) της συνήθους συντήρησης του.
2. Απαιτούμενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 136 hp.
3. Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 2.100 cc (κυβικά εκατοστά).
5. Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής
απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα.
6. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεις για τον έλεγχο της λειτουργίας και
συντήρησης του κινητήρα.
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Στην προσφορά θα υποβληθούν επιπλέον τα παρακάτω διαγράμματα:
 Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)
 Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)
 Διάγραμμα ειδικής κατανάλωσης καυσίμου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το κατά προτίμηση υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα
εκκινούμενο μέσω θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας
ψυκτικού υγρού και πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξης πρέπει να
εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος έως 48°C.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο για αυτή την κατηγορία των οχημάτων
και θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να καλύπτονται οι
απαιτούμενες επιδόσεις του ημιφορτηγού όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα
μελέτη.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Συμπλέκτης
Στην περίπτωση που το ημιφορτηγό διαθέτει κιβώτιο ταχυτήτων χειροκίνητου επιλογέα, ο
συμπλέκτης θα είναι μηχανικός μονού δίσκου, ξηράς εμπλοκής, ή τύπου υγρού πολύδισκου
ανάλογης διαμέτρου και χωρίς αμίαντο (Asbestos Free), με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης/
υποβοήθησης ή πεπιεσμένου αέρα, ώστε να επιτυγχάνει την ομαλή εμπλοκή κάθε
ταχύτητας και την ανάπτυξη ικανοποιητικής ισχύος από τον κινητήρα προκειμένου να είναι
δυνατή η εκκίνηση του ημιφορτηγού και η εν συνεχεία πορεία του.
Κιβώτιο Ταχυτήτων
1. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι είτε χειροκίνητου επιλογέα και θα διαθέτει σύστημα
συγχρονισμού με τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μίας (1) ταχύτητας
οπισθοπορείας, είτε κατά προτίμηση αυτόματο κιβώτιο ανάλογων δυνατοτήτων.
Να δοθούν οι σχέσεις μετάδοσης ανά ταχύτητα στην περίπτωση χειροκίνητου επιλογέα.
Διαφορικά – Άξονες
1. Οι άξονες θα είναι στιβαρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν μεγάλα φορτία. Ο πίσω
άξονας θα διαθέτει σύστημα εμπλοκής διαφορικού.
2. Το διαφορικό θα είναι κατάλληλο για τον υποβιβασμό των στροφών που φτάνουν στους
τροχούς, τη διαφοροποίηση του αριθμού στροφών των τροχών του άξονα και για κάθε
αλλαγή διεύθυνσης.
Στην προσφορά θα δοθεί ο τύπος του διαφορικού, ο τρόπος λειτουργίας του και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση του
ημιφορτηγού στα προαναφερθέντα οδικά δίκτυα, για εύκολη πρόσβασή του σε χώρους
στάθμευσης και με τον μικρότερο δυνατό κύκλο στροφής.
2. Το σύστημα θα είναι υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.
3. Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι
ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του ημιφορτηγού υπό
πλήρες φορτίο, θα συμφωνεί με τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ και θα είναι ως κατωτέρω:

1. Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος (σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις
σύγχρονες προδιαγραφές της ΕΕ) για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα με αυτόματη
κατανομή φορτίου πέδησης, εξαρτώμενη από τη φόρτιση και με υλικά τριβής χωρίς
αμίαντο (Asbestos Free).
2. Δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με επενέργεια σε όλους τους
τροχούς, με αισθητήρα και με ένδειξη φθοράς.
3. Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την
μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων του ημιφορτηγού, ενώ
επιθυμητό είναι να διαθέτει και σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης (EBD
ή αντίστοιχο). Επιθυμητή είναι και η ύπαρξη συστήματος ευστάθειας (ΕSP ή αντίστοιχο) και
συστήματος αντιολίσθησης κινητήριων τροχών (ΑSR η αντίστοιχο).
4. Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με επενέργεια στους οπίσθιους
τροχούς με πνευματική μετάδοση και ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε
περίπτωση απώλειας αέρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
1. Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής και θα εξασφαλίζει άνεση,
ασφάλεια κατά την κίνηση του ημιφορτηγού και να μην μεταφέρονται κραδασμοί,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις σε δυσμενείς καταστάσεις κίνησής του με πλήρες
φορτίο.
2. Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης κατά προτίμηση ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με διπλό
εγκάρσιο φύλλο σούστας, τερματικά λάστιχα μειώσεως κρούσεων και ράβδο
σταθεροποίησης.
3. Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει παραβολικά φύλλα σούστας διπλής κάμψεως
(προοδευτικής δράσης) με επιπλέον τερματικό ελαστικό και ράβδο σταθεροποίησης, ή
ανεξάρτητη ή ημιανεξάρτητη ανάρτηση ή κατά προτίμηση υδροπνευματική ανάρτηση ή
ηλεκτροπνευματική ανάρτηση.
4. Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου, διπλής ενέργειας σε
όλους τους τροχούς.
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ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
1. Οι τροχοί (σώτρα) θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί, ισχυρής
κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και ασφαλή κίνηση του
ημιφορτηγού.
Το ημιφορτηγό θα φέρει μονούς τροχούς στον εμπρόσθιο άξονα και μονούς στον οπίσθιο
άξονα, καθώς και έναν (1) πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή κατάλληλη
θέση, με ελαστικό ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών με τα υπόλοιπα.
Οι τροχοί θα είναι ειδικά σχεδιασμένοι για καταστάσεις χρήσης του ημιφορτηγού, με πέλμα
τύπου κατάλληλου για ασφάλτινο οδικό δίκτυο, με μεγάλα περιθώρια ασφαλείας.
2. Τα ελαστικά, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής, όχι
μεγαλύτερης του ενός έτους από την παραλαβή του ημιφορτηγού.
Θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial, κατάλληλα για τα δεδομένα
κίνησης του ημιφορτηγού (βάρος, ταχύτητα, έδαφος κ.α.) ενώ θα είναι ιδιαίτερα ασφαλή
σε κίνηση σε ολισθηρό αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.
Θα έχουν πέλμα ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και
νεότερη τροποποίηση αυτής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι
ικανότητες των ελαστικών που φέρει το ημιφορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ
ή και νεότερη τροποποίηση αυτής.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
1. Ο θάλαμος θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία
της ΕΕ.
2. Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός του θαλάμου
σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.
3. Θα πρέπει να υπάρχουν θύρες για τον οδηγό και για τον συνοδηγό στην εμπρόσθια
αριστερή και δεξιά πλευρά του ημιφορτηγού αντίστοιχα, με παράθυρα κατά προτίμηση
ηλεκτρικά, ανοιγόμενα εξ ολοκλήρου και με ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα υψηλής
ποιότητας που θα εξασφαλίζουν απόλυτη υδατοστεγανότητα και η οποία θα επιβεβαιωθεί
με αντίστοιχο λειτουργικό έλεγχο.
4. Το αλεξήνεμο θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας (triplex) και τα πλευρικά παράθυρα
(securit). Το αλεξήνεμο ειδικότερα θα είναι πάχους 5mm τουλάχιστον και θα υπάρχει
σύστημα παροχής νερού με ηλεκτρική αντλία και ακροφύσια (σύστημα πλύσεως
αλεξήνεμου) και με τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες. Επιπλέον θα διαθέτει και
σκιάδια αλεξήνεμου.
5. Θα διαθέτει ανατομικό κάθισμα οδηγού και κάθισμα συνοδηγού. Το κάθισμα του οδηγού
θα είναι ανατομικό και ρυθμιζόμενο (ύψος - εμπρός - πίσω –κλίση πλάτης). Επίσης θα
διαθέτει ζώνη ασφαλείας τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου και στήριγμα κεφαλής. Τα
καθίσματα των συνοδηγών θα διαθέτουν επίσης ζώνες ασφαλείας τριών σημείων και
στηρίγματα κεφαλής.
6. Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό υλικό, υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό και
στέρεα τοποθετημένο.
7. Ο θάλαμος στον χώρο οδήγησης θα είναι εφοδιασμένος με:
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 Καθρέπτες εξωτερικούς δεξιά και αριστερά οι οποίοι να είναι διπλοί. Σε περίπτωση
που είναι μονοί να φέρει πεζοδρομίου δεξιά στα πλάγια της καμπίνας. Οι
εξωτερικοί καθρέπτες θα ρυθμίζονται εσωτερικά και θα είναι θερμαινόμενοι.
Εσωτερικό καθρέπτη στη θέση του οδηγού.
 Σκιάδια ανεμοθώρακα και θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες.
 Θα υπάρχει ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότημα «ράδιο-CD/Mp3» και θα
περιλαμβάνει ικανό αριθμό ηχείων.
8. Ο θάλαμος επίσης θα διαθέτει, σύστημα θέρμανσης, σύστημα αερισμού τουλάχιστον 3
ταχυτήτων μέσω φίλτρου, χειριζόμενο από τον οδηγό, σύστημα κλιματισμού (air condition)
και κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου.

Θα υπάρχει επενδεδυμένος εργονομικός πίνακας οργάνων λειτουργίας, με όλα τα
απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και
γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού. Θα υπάρχουν τουλάχιστον τα κατωτέρω
όργανα:


Ηλεκτρικός ταχογράφος σε Km/h και καταγραφέας απόστασης.



Στροφόμετρο κινητήρα



Ενδείκτης αποθέματος της δεξαμενής καυσίμου



Όργανο θερμοκρασίας συστήματος ψύξης κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φανών πορείας



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης ανοικτής πόρτας



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας προβολέων



Εμπλοκέας συστήματος αναστολής διαφορισμού τροχών, εφόσον αυτό
υπάρχει



Εμπλοκέας βοηθητικής πέδης (χειρόφρενου)



Ενδεικτική λυχνία φόρτισης συσσωρευτών



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής στάθμης υγρού φρένων



Διακόπτης εκκινητή (μίζας) κινητήρα



Διακόπτης και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Α/C



Διακόπτες λειτουργίας συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης



Διακόπτης φωτισμού θαλάμου οδήγησης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και
ασφαλή οδήγηση του οχήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και της Ελληνικής
Νομοθεσίας.
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1. Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V ή 24V και τα υποσυγκροτήματα /
εξαρτήματά του θα είναι μονωμένα και προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον
και το ανώμαλο οδόστρωμα.
2. Θα φέρει κατάλληλο/κατάλληλους συσσωρευτή/ές με επαρκή χωρητικότητα για την
ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του ημιφορτηγού. Οι συσσωρευτές θα είναι κλειστού
τύπου, άνευ συντήρησης (Maintenance Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη,
τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και
σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση.
Επίσης απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει:


Γενικό διακόπτη συσσωρευτών



Εκκινητή



Γεννήτρια



Αυτόματο ισχυρό ηχητικό και φωτεινό σήμα οπισθοπορείας.



Ηχητική σήμανση πόλης



Ηχητική σήμανση υψηλής έντασης



Ηχητική σήμανση έκτακτης ανάγκης



Προβολείς ιωδίου με ρυθμιζόμενο ύψος δέσμης και προστατευτικό πλέγμα



Δύο φώτα ομίχλης πίσω



Δύο φώτα οπισθοπορείας



Φώτα θέσεως, όγκων



Φώτα Κ.Ο.Κ.



Ένα πορτοκαλί περιστρεφόμενο ή αναλάμποντα φάρο



Κατάλληλος φωτισμός καμπίνας



Κατάλληλος φωτισμός πίνακα οργάνων



Ρευματοδότη

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για
την προστασία τους από τις οξειδώσεις.
Η βαφή θα γίνεται με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες καθώς
και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που χρησιμοποιείται το ημιφορτηγό.
Ο χρωματισμός (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) θα γίνει από χρώμα άριστης
ποιότητας και απόχρωσης σύμφωνα με την γνώμη του Δήμου.
Το πάχος χρώματος των εξωτερικών επιφανειών να είναι τουλάχιστον 100μm.
Επιπλέον θα φέρει τις αντίστοιχες επιγραφές που θα καθορίσει ο Δήμος.
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Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα δώσει περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας
βαφής.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Το ημιφορτηγό θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω παρελκόμενα:
Μεταλλικό εργαλειοφόρο κιβώτιο που θα περιέχει πέραν των όσων απαιτούνται από τον
ΚΟΚ και τα παρακάτω


Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο για την αντικατάσταση
τροχού.



Ένα (1) ελαστικό σωλήνα πλήρωσης επισώτρων.



Ένα (1) σωλήνα πληρώσεως τροχών με αέρα και μανόμετρο



Ένα (1) σετ αντιολισθητικές αλυσίδες και ένα (1) τρίγωνο.



Μια (1) σειρά γερμανικών κλειδιών (6-8 τεμ) και ένα (1) ρυθμιζόμενο
γαλλικό κλειδί.



Ένα (1) εργαλείο απεγκλωβισμού και ένα (1) σφυρί 500 S.



Ένα (1) πλαγιοκόπτη (πένσα).



Μια (1) ελαιορροή.



Δυο (2) κοχλιοστρόφια (μικρό-μεγάλο).



Ένα (1) σφυρί 0.3 kg.



Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).



Μία ράβδο (λεβιέ)



Μοχλό ανύψωσης κουβουκλίου



Εργαλειοθήκη



Ένα πείρο στρέψης



Σετ κατάλληλων ηλεκτρικών ασφαλειών

Έναν πυροσβεστήρα 6 Kgr με κατάλληλο υλικό εξουδετέρωσης πυρκαγιάς που προέρχεται
από καύσιμα, ελαιολιπαντικά ή ηλεκτρικό ρεύμα και έναν (1) δεύτερο πυροσβεστήρα 6 Kgr
που θα βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού, εντός μεταλλικής ή πλαστικής θήκης. Οι
πυροσβεστήρες θα καλύπτουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης (CEN).
Μεταλλικό κουτί φαρμακείου, με ανάλογη προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ για την κατηγορία
του ημιφορτηγού, πλήρη συλλογή παροχής Α’ Βοηθειών.
Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί
αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση.
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ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Η κιβωτάμαξα θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής.
Θα είναι κλειστού τύπου van με συρόμενη πλαϊνή πόρτα φόρτωσης στην δεξιά πλευρά του
οχήματος, με χειροκίνητο ή ηλεκτρικό ή ηλεκτροπνευματικό σύστημα ανοίγματος (με
αντίστοιχη δυνατότητα μηχανικής ανέωξης σε περίπτωση αστοχίας των ανωτέρω
συστημάτων). Θα παρέχει απόλυτη υδατοστεγανότητα με ανάλογα ελαστικά
παρεμβύσματα υψηλής ποιότητας, που θα επιβεβαιωθεί και με αντίστοιχο λειτουργικό
έλεγχο.
Επιπλέον θα διαθέτει πίσω πόρτα, δίφυλλη, ανοιγόμενη στο πλάϊ κατά 180ο, ή μονόφυλλη
ανοιγόμενη προς τα επάνω.
Το δάπεδο και τα πλαϊνά θα έχουν τέτοιο πάχος, που θα εξασφαλίζεται η αντοχή της σε
ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 900 kg.
Το μέγιστο μήκος φόρτωσης δε θα είναι μικρότερο από 2.300 mm, ο όγκος φόρτωσης δε θα
είναι μικρότερος από 5,0 m3.
Θα διαθέτει επίσης ράγες στερέωσης φορτίου στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης και οι
ράγες ασφάλισης στο πλευρικό τοίχωμα.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
ημιφορτηγού, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και
θα επισημανθούν τόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των παραγράφων των υπόψη
τεχνικών προδιαγραφών που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από
αυτές ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις
προσφορές, για να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση.
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτομερή σχέδια – prospectus με αναλυτικές διαστάσεις
(οχήματος, πλαισίου, θαλάμου, κλπ), αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του
είδους και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση του συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις στο σύνολό
τους, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία. Ειδικότερα για
τον κινητήρα θα δοθούν πλήρη οικονομοτεχνικά στοιχεία λειτουργίας, απόδοσης για
ανάλογη αξιολόγηση και θα βεβαιώνεται στην προσφορά η ευχερής προσβασιμότητα του
κινητήρα για εκτέλεση εργασιών συντήρησής του.

3.1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το παρακάτω ειδικό έντυπο. Στο έντυπο αυτό θα γραφούν τα παρακάτω:

1. Εργοστάσιο κατασκευής και έτος
2. Τύπος οχήματος και είδος κατασκευής

ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Διαστάσεις οχήματος
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Μέγιστο πλάτος
Μέγιστο μήκος
Μέγιστο ύψος χωρίς φορτίο
Απόσταση μεταξύ εμπρόσθιου άξονα και
οπίσθιου άξονα (μήκος Μεταξονίου)
Μήκος μπροστινού μετατροχίου
Μήκος πίσω μετατροχίου
2. Βάρη
Μέγιστο μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle
Weight)
Απόβαρο με μέγιστο μικτό φορτίο
Ωφέλιμο φορτίο με μέγιστο μικτό φορτίο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων
Διάμετρος κυλίνδρων
Διαδρομή
Κυλινδρισμός
Μέγιστη ισχύς κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστη ροπή κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ταχύτητα
Χωρητικότητα κινητήρα σε λάδι
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
Κατανάλωση καυσίμου
Χωρητικότητα αποθήκης καυσίμου
Ειδική κατανάλωση καυσίμου
Στοιχεία κινητήρα για προδιαγραφές EEV,
Πιστοποίηση κατά ΕΕV
Στοιχεία
αντιρρυπαντικής
(πρότυπα, οδηγίες ΕΕ κά)
Εκπομπές CO2,
σωματιδίων

αερίων

τεχνολογίας
ρύπων

και

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
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Τύπος συμπλέκτη
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
Διαφορικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος συστήματος διεύθυνσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Τύπος συστήματος πέδησης

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις των ελαστικών, ο τύπος, η
μάρκα, το έτος παραγωγής και το
εργοστάσιο κατασκευής

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Μέγιστο μήκος φόρτωσης
Όγκος φόρτωσης

ΑΛΛΑ
Τύπος, τάση και χωρητικότητα συσσωρευτή
και ένταση εναλλακτήρα
Εργαλεία οχήματος

3.2 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το Φύλλο Συμμόρφωσης που παρατίθεται στο Κεφάλαιο 8 αυτής της
Τεχνικής Περιγραφής.

4 ΑΔΕΙΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Το υπό προμήθεια ημιφορτηγό θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού Έγκριση ΕΚ Τύπου
του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα.
2. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου).
3. Το ημιφορτηγό θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα, θα φέρει την σήμανση CE σύμφωνα με το ΠΔ 377 (ΦΕΚ
160Α /15.09.93).
4. Ο κατασκευαστής του ημιφορτηγού πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ένα σύστημα
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο, για το συγκεκριμένο ημιφορτηγό,
παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό.
5. Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο πιστοποιητικό
ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των επιμέρους αντικειμένων
της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, εκπαίδευση, εγγυήσεις και τεχνική
υποστήριξη.
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6. Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας. Ο προμηθευτής θα δηλώσει (με Υ.Δ. του
Ν.1599/1986) ότι το ημιφορτηγό θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από την Άδεια
Κυκλοφορίας του και πινακίδες.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο προμηθευτής θα υποβάλλει κατάλογο των απαιτούμενων εργασιών προγραμματισμένης
συντήρησης
καθώς
και
των
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών.
Τα υπόψη αναλώσιμα μικροανταλλακτικά και ανταλλακτικά ενδεικτικά είναι:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ
1
Κινητήρας
2
Κιβώτιο ταχυτήτων
3
Προθερμάνσεις κινητήρα
4
Ιμάντας δυναμό
5
Ιμάντας αντλίας νερού
6
Φίλτρο αέρος
7
Φίλτρο λαδιού
8
Προφίλτρο καυσίμου
9
Φίλτρο καυσίμου
10
Μίζα πλήρης
11
Δίσκος – πλατώ – ρουλεμάν
12
Σετ φλάντζα γενικής
13
Βαλβίδα θερμοκρασίας νερού
14
Αντλία πετρελαίου
15
Αντλία νερού
16
Αντλία φρένων
17
Τακάκια – σιαγώνες φρένων σετ
18
Δισκόφρενα –ταμπούρα
19
Ιμάντας χρονισμού
20
Φίλτρο καμπίνας
21
Κάθισμα οδηγού
22
Κάθισμα επιβάτη
23
Φανάρι πλήρες πίσω
24
Φανάρι πλήρες εμπρός (προβολέας)
25
Ανεμοθώρακας
26
Προφυλακτήρας

Ο Προμηθευτής θα δεσμευτεί εγγράφως για την ύπαρξη των υπόψη μικροανταλλακτικών,
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων.
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5.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
1. Ο προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους συγκροτημάτων), στην
προσφορά του θα εγγυηθεί την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του ημιφορτηγού
συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την συντήρησή του, για το πρώτο ένα
(1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του, σε κανονικές συνθήκες χρήσης
και συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας
θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο το ημιφορτηγό, για βλάβη ή
φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό ή αντικανονική συντήρηση του
προσωπικού του Δήμου.
2. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση – επισκευές του
ημιφορτηγού, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο.
3. Ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, μετά από κάθε
αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του ημιφορτηγού, να συντάσσει και να καταθέτει στην
Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις που οδήγησαν στην
πρόκληση αυτών.
4. Θα εγγυηθεί για το χρώμα και για αντισκωριακή προστασία για πέντε (5) χρόνια
τουλάχιστον.
5. Για την υποστήριξη του ημιφορτηγού και του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά θα εγγυηθεί
για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από τη παράδοσή του για διατήρησή του σε λειτουργία.
Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε
είκοσι (20) ημέρες το αργότερο.
6. Ο προμηθευτής θα αναφέρει στην προσφορά του το δίκτυο που διαθέτει πανελλαδικά
εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών, το οποίο θα καλύπτει κατ’
ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και της προγραμματισμένης συντήρησης του πρώτου
ενός (1) έτους.

Βιβλιογραφία
Μία πλήρης σειρά της Βιβλιογραφίας στην Αγγλική ή κατά προτίμηση στην Ελληνική
γλώσσα θα κατατεθεί με την προσφορά για την αξιολόγησή της ως προς την πληρότητα και
καταλληλότητά της από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Αναλυτικά η Βιβλιογραφία θα
περιλαμβάνει:
1. Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του ημιφορτηγού.
2. Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών.
3. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών.
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας
Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
τον χειρισμό του ημιφορτηγού και του εξοπλισμού του και θα είναι στην Ελληνική κατά
προτίμηση ή στην Αγγλική γλώσσα. Η θέση και η λειτουργία όλων των συστημάτων και
οργάνων ελέγχου θα καλύπτονται με φωτογραφίες και περιγραφές που θα περιλαμβάνουν
κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
1. Πλήρη περιγραφή του ημιφορτηγού και του εξοπλισμού.
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2. Προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση του ημιφορτηγού αμέσως μετά την
παραλαβή.
3. Ημερησία Επιθεώρηση και συντήρηση από τον χειριστή και έλεγχο ετοιμότητας.
4. Περιοδική επιθεώρηση από τον χειριστή / οδηγό.
5. Διαδικασίες Χρήσης - Οδήγησης του ημιφορτηγού.
Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών
Το ημιφορτηγό θα συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών της
προγραμματισμένης συντήρησης, διάγνωσης βλαβών και αντικατάστασης ανταλλακτικών,
όλων των συστημάτων και συγκροτημάτων του οχήματος στην Ελληνική. Στο Εγχειρίδιο θα
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επισκευής του ημιφορτηγού και θα περιλαμβάνει
απαραίτητα σχεδιαγράμματα και εικονογραφήσεις για το σκοπό αυτό, σε γλώσσα απλή και
κατανοητή για το Τεχνικό Προσωπικό του Δήμου.
Εγχειρίδιο ανταλλακτικών
1. Το ημιφορτηγό επίσης θα συνοδεύεται από έναν (1) εικονογραφημένο κατάλογο
ανταλλακτικών κατά προτίμηση σε οπτικό δίσκο (CD) αναγνώσιμους από συμβατά PC
(χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή πρόσθετο Software ή Hardware), ή από ένα (1)
βιβλίο εικονογραφημένων ανταλλακτικών.
2. Θα έχει εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες απαραίτητες για τον κατάλληλο
προσδιορισμό όλων των ανταλλακτικών, των συγκροτημάτων και ειδικού εξοπλισμού. Τα
συγκροτήματα ή τα παρελκόμενα θα είναι εικονογραφημένα και θα προσδιορίζονται με
σχετικούς αριθμούς οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι προς τους αριθμούς των καταλόγων
ανταλλακτικών. Επίσης θα περιέχει ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχομένων.
3. Επιπρόσθετα ο προμηθευτής θα εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες τυχόν μελλοντικές
διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις των υπόψη εγχειριδίων (Updates - Revisions) θα
στέλνονται δωρεάν στην Υπηρεσία υπό μορφή νέων CDs ή hard copies, σε όλη την διάρκεια
της 10ετούς υποστήριξης του ημιφορτηγού σε ανταλλακτικά.

Εκπαίδευση
Ο προμηθευτής πρέπει χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, να παρέξει εκπαίδευση σε προσωπικό
προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την
προγραμματισμένη συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα) του προσφερόμενου
ημιφορτηγού με βάση «αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης» που θα υποβάλει μαζί με την
προσφορά, διάρκειας τουλάχιστον μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
Η υποβολή αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης στο προσφερόμενο ημιφορτηγού θα
αποτελεί στοιχείο αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
1. Η παραλαβή του ημιφορτηγού θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
2. Το ημιφορτηγό θα υποβληθεί στις δοκιμές παραλαβής των παραγράφων 5.2 & 5.3.
3. Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις του ημιφορτηγού σε σχέση
με την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον
προμηθευτή, ενώ ΜΗ συμμόρφωση του προμηθευτή συνεπάγεται αυτομάτως υλοποίηση
67

των αντίστοιχων όρων της σύμβασης περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
προμηθευτή».

6.2 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το ημιφορτηγό θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα ελέγχεται για την
επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη μακροσκοπική
συμμόρφωσή του με τους όρους αυτής της τεχνικής περιγραφής.

6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ο λειτουργικός έλεγχος, γίνεται με φροντίδα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του
προμηθευτή στην οδήγηση του ημιφορτηγού επί πενήντα (30) Km, πλήρως εξοπλισμένο, με
και χωρίς πλήρες φορτίο, σε διαφορετικά οδοστρώματα κάθε μορφής, σκληρότητας και
κλίσεων (ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις) ανώμαλο έδαφος (εντός των
προδιαγραφόμενων ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του
κινητήρα, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, του φωτισμού, ευστάθειας, στο κλείσιμο
των παραθύρων και θυρών κά, καθώς και όπου η Επιτροπή Παραλαβών κρίνει απαραίτητο.
Τέλος γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού
και του υδραυλικού συστήματος του ημιφορτηγού για διαπίστωση διαρροών.
2. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω ελάχιστοι έλεγχοι και δοκιμές:
2.1. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης.
2.2. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.
2.3. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ανάρτησης.
2.4. Έλεγχο αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.
2.5. Έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της
επιμελημένης κατασκευής, της λειτουργικότητας και της εργονομίας και γενικά του
εξοπλισμού του θαλάμου οδήγησης.
2.6. Έλεγχος υδατοστεγανότητας θυρών και παραθύρων.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητάς τους παρατίθενται στον
πίνακα που ακολουθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙA ΑΞΙΟΛΗΓΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN 3.0t
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ)
1

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του πλαισίου

10

2

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του κινητήρα

20
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3

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
της καμπίνας οδηγού

10

4

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του χώρου φόρτωσης – κιβωτάμαξας

10

5

Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόμενου ημιφορτηγού)

10

6

Αξιοπιστία του προμηθευτή στην ελληνική αγορά
(οργάνωση, εμπειρία, πιστοποιήσεις κλπ)

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Α
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ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
8

Αξιολογείται η επιπλέον του ενός (1) έτους εγγύηση
ομαλής λειτουργίας.

10

9

Αξιολογείται η επιπλέον των πέντε (5) ετών εγγύηση
χρώματος και αντισκωριακής προστασίας.

10

10

Αξιολογείται η επιπλέον των δέκα (10) ετών εγγύηση
υποστήριξης, καθώς και ο μικρότερος χρόνος
ικανοποίησης των αιτήσεων για παροχή
ανταλλακτικών.

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Β

30

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας

100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ

=
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN 3.0t
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΠ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το προσφερόμενο ημιφορτηγό όχημα θα είναι μεταχειρισμένο,
σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας

ΝΑΙ

Το έτος έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του είναι το 2016 ή
μεταγενέστερο

ΝΑΙ

Κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.

ΝΑΙ

Η κατασκευή του ημιφορτηγού και του προσφερόμενου εξοπλισμού
θα γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού με
πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές, αποδεδειγμένα
εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων και που
αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης
στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου Μηχανολόγου,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου
Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει
πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την
καταλληλότητα του οχήματος, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα
6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight)
Ωφέλιμο φορτίο με μέγιστο μικτό φορτίο

≥ 3.000 kg
≥ 900 kg

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ

70

Ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του. Θα είναι
ισχυρής κατασκευής, από χάλυβα υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να μη
δέχεται στρέψεις και μηχανικές καταπονήσεις. θα αποτελείται από
χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με μορφή δοκών, με
εγκάρσιες δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες
καταπονήσεις.

ΝΑΙ

Έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι
εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του
σκοπού που προορίζεται.

ΝΑΙ

Φορτία αντοχής των αξόνων
Διαθέτει ένα άγκιστρο στο εμπρόσθιο μέρος του για την ρυμούλκηση
του οχήματος.

ΝΑ
ΔΗΛΩΘΟΥΝ
ΝΑΙ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο κινητήρας είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος ή
εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).

ΝΑΙ

Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις
EURO VI της ΕΕ.

ΝΑΙ

Ισχύς

≥ 136 hp

Κυβισμός

Περίπου
2.100 cc

Υπάρχουν όλα τα όργανα και οι ενδείξεις για τον έλεγχο της
λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

ΝΑΙ

Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα ειδικής κατανάλωσης καυσίμου

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

ΝΑΙ

Περιγραφή συμπλέκτη

ΝΑΙ

Περιγραφή κιβωτίου ταχυτήτων

ΝΑΙ

Σχέσεις μετάδοσης ανά ταχύτητα

ΝΑΙ (στην
περίπτωση
χειροκίνητου
επιλογέα)
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Σύστημα εμπλοκής διαφορικού στον πίσω άξονα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.

ΝΑΙ

Η θέση του τιμονιού είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου
οδήγησης και είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος (σύμφωνα με τον ισχύοντα
ΚΟΚ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της ΕΕ) για τον εμπρόσθιο και
οπίσθιο άξονα με αυτόματη κατανομή φορτίου πέδησης, εξαρτώμενη
από τη φόρτιση και με υλικά τριβής χωρίς αμίαντο (Asbestos Free).

ΝΑΙ

Δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με επενέργεια
σε όλους τους τροχούς, με αισθητήρα και με ένδειξη φθοράς.

ΝΑΙ

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) που ελέγχει διαρκώς την
μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων
του ημιφορτηγού.

ΝΑΙ

Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με
επενέργεια στους οπίσθιους τροχούς με πνευματική μετάδοση και
ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση
απώλειας αέρα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ανάρτησης.

ΝΑΙ

Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης κατά προτίμηση ανεξάρτητα
διπλά ψαλίδια με διπλό εγκάρσιο φύλλο σούστας, τερματικά λάστιχα
μειώσεως κρούσεων και ράβδο σταθεροποίησης.

ΝΑΙ

Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει παραβολικά φύλλα σούστας
διπλής κάμψεως (προοδευτικής δράσης) με επιπλέον τερματικό
ελαστικό και ράβδο σταθεροποίησης, ή ανεξάρτητη ή ημιανεξάρτητη
ανάρτηση ή κατά προτίμηση υδροπνευματική ανάρτηση ή
ηλεκτροπνευματική ανάρτηση.

ΝΑΙ

Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου,
διπλής ενέργειας σε όλους τους τροχούς.

ΝΑΙ

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Οι τροχοί (σώτρα) είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί,
ισχυρής κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και
ασφαλή κίνηση του ημιφορτηγού.

ΝΑΙ

Διαθέτει πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή
κατάλληλη θέση, με ελαστικό ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών
με τα υπόλοιπα.

ΝΑΙ

Τα ελαστικά (επίσωτρα) είναι καινούργια, αμεταχείριστα και
πρόσφατης κατασκευής, όχι μεγαλύτερης του ενός έτους από την

ΝΑΙ
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παραλαβή του ημιφορτηγού.
Είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial,
κατάλληλα για τα δεδομένα κίνησης του ημιφορτηγού (βάρος,
ταχύτητα, έδαφος κ.α.) ενώ είναι ιδιαίτερα ασφαλή σε κίνηση σε
ολισθηρό αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.

ΝΑΙ

Έχουν πέλμα ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή και νεότερη τροποποίηση αυτής και συμμορφώνονται
πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.

ΝΑΙ

Στην προσφορά αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο
κατασκευαστής και οι ικανότητες των ελαστικών που φέρει το
ημιφορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή και νεότερη
τροποποίηση αυτής.

ΝΑΙ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων
σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ.

NAI

Εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός
του θαλάμου σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε
τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.

ΝΑΙ

Υπάρχουν θύρες για τον οδηγό και για τον συνοδηγό στην εμπρόσθια
αριστερή και δεξιά πλευρά του ημιφορτηγού αντίστοιχα, με
παράθυρα κατά προτίμηση ηλεκτρικά, ανοιγόμενα εξ ολοκλήρου και
με ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα υψηλής ποιότητας που θα
εξασφαλίζουν απόλυτη υδατοστεγανότητα και η οποία θα
επιβεβαιωθεί με αντίστοιχο λειτουργικό έλεγχο.

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V ή 24V και τα
υποσυγκροτήματα / εξαρτήματά του θα είναι μονωμένα και
προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον και το ανώμαλο
οδόστρωμα.

ΝΑΙ

Φέρει κατάλληλο/κατάλληλους συσσωρευτή/ές με επαρκή
χωρητικότητα για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του
ημιφορτηγού.

ΝΑΙ

Οι συσσωρευτές είναι κλειστού τύπου, άνευ συντήρησης
(Maintenance Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη,
τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό
εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο –
συντήρηση.

ΝΑΙ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος έχουν υποστεί κατάλληλη
επεξεργασία για την προστασία τους από τις οξειδώσεις.

ΝΑΙ

Η βαφή έχει γίνει με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις
καιρικές συνθήκες και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που

ΝΑΙ
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χρησιμοποιείται το ημιφορτηγό.
Αναλυτική περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας βαφής

ΝΑΙ

Το ημιφορτηγό όχημα θα φέρει τις επιγραφές που θα καθορίσει ο
Δήμος.

ΝΑΙ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Περιγραφή του επιπλέον εξοπλισμού που διαθέτει το ημιφορτηγό

ΝΑΙ

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής, κλειστού τύπου van.

ΝΑΙ

Με συρόμενη πλαϊνή πόρτα φόρτωσης

ΝΑΙ

Με πίσω πόρτα, δίφυλλη, ανοιγόμενη στο πλάϊ κατά 180ο, ή
μονόφυλλη ανοιγόμενη προς τα επάνω

ΝΑΙ

Μέγιστο μήκος φόρτωσης

≥2.300 mm
≥5,0 m3

Όγκος φόρτωσης
Διαθέτει ράγες στερέωσης φορτίου στο δάπεδο του χώρου
φόρτωσης και ράγες ασφάλισης στο πλευρικό τοίχωμα

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
ημιφορτηγού, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά
φυλλάδια (Prospectus)

ΝΑΙ

θα επισημανθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των
παραγράφων των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών που
ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή
ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται
από τις προσφορές

ΝΑΙ

Θα συμπληρωθεί το «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ» της παραγράφου 3.1 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Θα συμπληρωθεί το «Φύλλο Συμμόρφωσης» του Κεφαλαίου 8 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Έγκριση ΕΚ Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου)

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο,
για το συγκεκριμένο ημιφορτηγό

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του προμηθευτή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο

ΝΑΙ

Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΑΙ
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Κατάλογος των
συντήρησης

απαιτούμενων

εργασιών

προγραμματισμένης

ΝΑΙ

Κατάλογος
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών προγραμματισμένης
συντήρησης

ΝΑΙ

Έγγραφη δέσμευση για την ύπαρξη των μικροανταλλακτικών, και
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
Εγγύηση για την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του ημιφορτηγού
συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την συντήρησή
του, για το πρώτο ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία
παραλαβής

ΝΑΙ

Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση –
επισκευές του ημιφορτηγού, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το
αργότερο.

ΝΑΙ

Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις
που οδήγησαν στην πρόκληση βλαβών κατά την διάρκεια της
εγγύησης

ΝΑΙ

Εγγύηση χρώματος και αντισκωριακής προστασίας

≥ 5 έτη

Εγγύηση υποστήριξης ημιφορτηγού και εξοπλισμού σε ανταλλακτικά

≥ 10 έτη

Οι αιτήσεις για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε διάστημα
Δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών,
το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και
της προγραμματισμένης συντήρησης των πρώτων δύο (2) ετών.

≤ 20 ημέρες
ΝΑΙ

Βιβλιογραφία
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του ημιφορτηγού

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο ανταλλακτικών

ΝΑΙ

Εκπαίδευση
Θα υποβληθεί «Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης» διάρκειας
τουλάχιστον μιας (1) εργάσιμης ημέρας

ΝΑΙ

Εκπαίδευση σε προσωπικό προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα
καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την προγραμματισμένη
συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα)

ΝΑΙ
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4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ 2.8t
ΓΕΝΙΚΑ
Αυτή η Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη διαδικασία συντήρησης καθώς και τους ελέγχους
παραλαβής για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού με καρότσα, συνολικού
μικτού φορτίου (GVW – Gross Vehicle Weight) τουλάχιστον 2.800 kg, για την κάλυψη των
αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι
αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, με ποινή αποκλεισμού, δεκτές θα γίνονται
τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση
μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%.

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Το υπό προμήθεια ημιφορτηγό όχημα θα είναι μεταχειρισμένο, σύγχρονης τεχνολογίας
και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ενώ το έτος έκδοσης της αρχικής άδειας
κυκλοφορίας του θα είναι το 2016 ή μεταγενέστερο.
2. Το ημιφορτηγό όχημα θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους
κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.
3. Η εν γένει κατασκευή του ημιφορτηγού οχήματος καθώς και η κατασκευή του
προσφερόμενου εξοπλισμού θα γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή
εξωτερικού με πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’
αυτή την κατηγορία των οχημάτων και που αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης
τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.
4. Όλα τα μέρη του ημιφορτηγού πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να
μεταφέρουν το φορτίο τους με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από
δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το κέντρο βάρους του ημιφορτηγού θα
βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο κάτω από όλες τις συνθήκες φορτίου.
5. Το ημιφορτηγό όχημα θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση
Διπλωματούχου Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή
Τεχνολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει πλήρως την
τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οχήματος, όπως
αυτά περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016.
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ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι διαστάσεις του ημιφορτηγού και τα βάρη κατά άξονα όπως και τα λοιπά κατασκευαστικά
στοιχεία του πρέπει να εκπληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις για την έκδοση
νόμιμης άδειας κυκλοφορίας.
Το μέγιστο μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight) του ημιφορτηγού θα είναι επί ποινή
αποκλεισμού τουλάχιστον 2.800 kg.
Το ωφέλιμο φορτίο με μέγιστο μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 900 kg.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες διαστάσεις, χωρίς να συνιστούν κριτήριο
απόρριψης:


Συνολικό πλάτος οχήματος : 2.000 – 2.200 mm



Απόσταση αξόνων : 3.100 – 3.200 mm

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ
1. Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του. Θα είναι
ισχυρής κατασκευής, από χάλυβα υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να μη δέχεται στρέψεις και
μηχανικές καταπονήσεις. θα αποτελείται από χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με
μορφή δοκών, με εγκάρσιες δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις.
Θα έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Θα είναι εργονομικά
σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται.
Θα δηλωθούν τα φορτία αντοχής των αξόνων, τεκμηριωμένα από έγγραφα και
πιστοποιητικά.
Θα διαθέτει ένα άγκιστρο στο εμπρόσθιο μέρος του για την ρυμούλκηση του οχήματος.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1. Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος, τετράχρονος,
υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).
Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις EURO
VI/EEV της ΕΕ. Ο προσφέρων θα υποβάλει τα τεχνικά έγγραφα του οχήματος όπου θα
δηλώνεται ότι πληρεί το πρότυπο EURO VI/EEV ή αυστηρότερο.
Η θέση του θα είναι κατάλληλη ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα αναλώσιμα –
εξαρτήματα (φίλτρα, ιμάντες κλπ) της συνήθους συντήρησης του.
2. Απαιτούμενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 100 hp.
3. Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 2.100 cc (κυβικά εκατοστά).
5. Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή κακής
απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα.
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6. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεις για τον έλεγχο της λειτουργίας και
συντήρησης του κινητήρα.

Στην προσφορά θα υποβληθούν επιπλέον τα παρακάτω διαγράμματα:
 Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)
 Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)
 Διάγραμμα ειδικής κατανάλωσης καυσίμου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το κατά προτίμηση υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα
εκκινούμενο μέσω θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας
ψυκτικού υγρού και πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξης πρέπει να
εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος έως 48°C.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο για αυτή την κατηγορία των οχημάτων
και θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να καλύπτονται οι
απαιτούμενες επιδόσεις του ημιφορτηγού όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα
μελέτη.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Συμπλέκτης
Στην περίπτωση που το ημιφορτηγό διαθέτει κιβώτιο ταχυτήτων χειροκίνητου επιλογέα, ο
συμπλέκτης θα είναι μηχανικός μονού δίσκου, ξηράς εμπλοκής, ή τύπου υγρού πολύδισκου
ανάλογης διαμέτρου και χωρίς αμίαντο (Asbestos Free), με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης/
υποβοήθησης ή πεπιεσμένου αέρα, ώστε να επιτυγχάνει την ομαλή εμπλοκή κάθε
ταχύτητας και την ανάπτυξη ικανοποιητικής ισχύος από τον κινητήρα προκειμένου να είναι
δυνατή η εκκίνηση του ημιφορτηγού και η εν συνεχεία πορεία του.
Κιβώτιο Ταχυτήτων
1. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι είτε χειροκίνητου επιλογέα και θα διαθέτει σύστημα
συγχρονισμού με τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μίας (1) ταχύτητας
οπισθοπορείας, είτε κατά προτίμηση αυτόματο κιβώτιο ανάλογων δυνατοτήτων.
Να δοθούν οι σχέσεις μετάδοσης ανά ταχύτητα στην περίπτωση χειροκίνητου επιλογέα.
Διαφορικά – Άξονες
1. Οι άξονες θα είναι στιβαρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν μεγάλα φορτία. Ο πίσω
άξονας θα διαθέτει σύστημα εμπλοκής διαφορικού.
2. Το διαφορικό θα είναι κατάλληλο για τον υποβιβασμό των στροφών που φτάνουν στους
τροχούς, τη διαφοροποίηση του αριθμού στροφών των τροχών του άξονα και για κάθε
αλλαγή διεύθυνσης.
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Στην προσφορά θα δοθεί ο τύπος του διαφορικού, ο τρόπος λειτουργίας του και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση του
ημιφορτηγού στα προαναφερθέντα οδικά δίκτυα, για εύκολη πρόσβασή του σε χώρους
στάθμευσης και με τον μικρότερο δυνατό κύκλο στροφής.
2. Το σύστημα θα είναι υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.
3. Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης και θα είναι
ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του ημιφορτηγού υπό
πλήρες φορτίο, θα συμφωνεί με τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ και θα είναι ως κατωτέρω:

1. Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος (σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις
σύγχρονες προδιαγραφές της ΕΕ) για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα με αυτόματη
κατανομή φορτίου πέδησης, εξαρτώμενη από τη φόρτιση και με υλικά τριβής χωρίς
αμίαντο (Asbestos Free).
2. Δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με επενέργεια σε όλους τους
τροχούς, με αισθητήρα και με ένδειξη φθοράς.
3. Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την
μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων του ημιφορτηγού, ενώ
επιθυμητό είναι να διαθέτει και σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης (EBD
ή αντίστοιχο). Επιθυμητή είναι και η ύπαρξη συστήματος ευστάθειας (ΕSP ή αντίστοιχο) και
συστήματος αντιολίσθησης κινητήριων τροχών (ΑSR η αντίστοιχο).
4. Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με επενέργεια στους οπίσθιους
τροχούς με πνευματική μετάδοση και ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε
περίπτωση απώλειας αέρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
1. Το σύστημα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής και θα εξασφαλίζει άνεση,
ασφάλεια κατά την κίνηση του ημιφορτηγού και να μην μεταφέρονται κραδασμοί,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις σε δυσμενείς καταστάσεις κίνησής του με πλήρες
φορτίο.
2. Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης κατά προτίμηση ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με διπλό
εγκάρσιο φύλλο σούστας, τερματικά λάστιχα μειώσεως κρούσεων και ράβδο
σταθεροποίησης.
3. Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει παραβολικά φύλλα σούστας διπλής κάμψεως
(προοδευτικής δράσης) με επιπλέον τερματικό ελαστικό και ράβδο σταθεροποίησης, ή
ανεξάρτητη ή ημιανεξάρτητη ανάρτηση ή κατά προτίμηση υδροπνευματική ανάρτηση ή
ηλεκτροπνευματική ανάρτηση.
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4. Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου, διπλής ενέργειας σε
όλους τους τροχούς.

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
1. Οι τροχοί (σώτρα) θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί, ισχυρής
κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και ασφαλή κίνηση του
ημιφορτηγού.
Το ημιφορτηγό θα φέρει μονούς τροχούς στον εμπρόσθιο άξονα και μονούς στον οπίσθιο
άξονα, καθώς και έναν (1) πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή κατάλληλη
θέση, με ελαστικό ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών με τα υπόλοιπα.
Οι τροχοί θα είναι ειδικά σχεδιασμένοι για καταστάσεις χρήσης του ημιφορτηγού, με πέλμα
τύπου κατάλληλου για ασφάλτινο οδικό δίκτυο, με μεγάλα περιθώρια ασφαλείας.
2. Τα ελαστικά, θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής, όχι
μεγαλύτερης του ενός έτους από την παραλαβή του ημιφορτηγού.
Θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial, κατάλληλα για τα δεδομένα
κίνησης του ημιφορτηγού (βάρος, ταχύτητα, έδαφος κ.α.) ενώ θα είναι ιδιαίτερα ασφαλή
σε κίνηση σε ολισθηρό αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.
Θα έχουν πέλμα ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και
νεότερη τροποποίηση αυτής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι
ικανότητες των ελαστικών που φέρει το ημιφορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ
ή και νεότερη τροποποίηση αυτής.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
1. Ο θάλαμος θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία
της ΕΕ.
2. Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός του θαλάμου
σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.
3. Θα πρέπει να υπάρχουν θύρες για τον οδηγό και για τον συνοδηγό στην εμπρόσθια
αριστερή και δεξιά πλευρά του ημιφορτηγού αντίστοιχα, με παράθυρα κατά προτίμηση
ηλεκτρικά, ανοιγόμενα εξ ολοκλήρου και με ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα υψηλής
ποιότητας που θα εξασφαλίζουν απόλυτη υδατοστεγανότητα και η οποία θα επιβεβαιωθεί
με αντίστοιχο λειτουργικό έλεγχο.
4. Το αλεξήνεμο θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας (triplex) και τα πλευρικά παράθυρα
(securit). Το αλεξήνεμο ειδικότερα θα είναι πάχους 5mm τουλάχιστον και θα υπάρχει
σύστημα παροχής νερού με ηλεκτρική αντλία και ακροφύσια (σύστημα πλύσεως
αλεξήνεμου) και με τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες. Επιπλέον θα διαθέτει και
σκιάδια αλεξήνεμου.
5. Θα διαθέτει ανατομικό κάθισμα οδηγού και κάθισμα συνοδηγού. Το κάθισμα του οδηγού
θα είναι ανατομικό και ρυθμιζόμενο (ύψος - εμπρός - πίσω –κλίση πλάτης). Επίσης θα
διαθέτει ζώνη ασφαλείας τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου και στήριγμα κεφαλής. Τα
καθίσματα των συνοδηγών θα διαθέτουν επίσης ζώνες ασφαλείας τριών σημείων και
στηρίγματα κεφαλής.

80

6. Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό υλικό, υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό και
στέρεα τοποθετημένο.
7. Ο θάλαμος στον χώρο οδήγησης θα είναι εφοδιασμένος με:
 Καθρέπτες εξωτερικούς δεξιά και αριστερά οι οποίοι να είναι διπλοί. Σε περίπτωση
που είναι μονοί να φέρει πεζοδρομίου δεξιά στα πλάγια της καμπίνας. Οι
εξωτερικοί καθρέπτες θα ρυθμίζονται εσωτερικά και θα είναι θερμαινόμενοι.
Εσωτερικό καθρέπτη στη θέση του οδηγού.
 Σκιάδια ανεμοθώρακα και θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες.
 Θα υπάρχει ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότημα «ράδιο-CD/Mp3» και θα
περιλαμβάνει ικανό αριθμό ηχείων.
8. Ο θάλαμος επίσης θα διαθέτει, σύστημα θέρμανσης, σύστημα αερισμού τουλάχιστον 3
ταχυτήτων μέσω φίλτρου, χειριζόμενο από τον οδηγό, σύστημα κλιματισμού (air condition)
και κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου.

Θα υπάρχει επενδεδυμένος εργονομικός πίνακας οργάνων λειτουργίας, με όλα τα
απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και
γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού. Θα υπάρχουν τουλάχιστον τα κατωτέρω
όργανα:


Ηλεκτρικός ταχογράφος σε Km/h και καταγραφέας απόστασης.



Στροφόμετρο κινητήρα



Ενδείκτης αποθέματος της δεξαμενής καυσίμου



Όργανο θερμοκρασίας συστήματος ψύξης κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φανών πορείας



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης ανοικτής πόρτας



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας προβολέων



Εμπλοκέας συστήματος αναστολής διαφορισμού τροχών, εφόσον αυτό
υπάρχει



Εμπλοκέας βοηθητικής πέδης (χειρόφρενου)



Ενδεικτική λυχνία φόρτισης συσσωρευτών



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής στάθμης υγρού φρένων



Διακόπτης εκκινητή (μίζας) κινητήρα



Διακόπτης και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Α/C



Διακόπτες λειτουργίας συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης



Διακόπτης φωτισμού θαλάμου οδήγησης.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και
ασφαλή οδήγηση του οχήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και της Ελληνικής
Νομοθεσίας.

1. Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V ή 24V και τα υποσυγκροτήματα /
εξαρτήματά του θα είναι μονωμένα και προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον
και το ανώμαλο οδόστρωμα.
2. Θα φέρει κατάλληλο/κατάλληλους συσσωρευτή/ές με επαρκή χωρητικότητα για την
ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του ημιφορτηγού. Οι συσσωρευτές θα είναι κλειστού
τύπου, άνευ συντήρησης (Maintenance Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη,
τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και
σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο – συντήρηση.
Επίσης απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει:


Γενικό διακόπτη συσσωρευτών



Εκκινητή



Γεννήτρια



Αυτόματο ισχυρό ηχητικό και φωτεινό σήμα οπισθοπορείας.



Ηχητική σήμανση πόλης



Ηχητική σήμανση υψηλής έντασης



Ηχητική σήμανση έκτακτης ανάγκης



Προβολείς ιωδίου με ρυθμιζόμενο ύψος δέσμης και προστατευτικό πλέγμα



Δύο φώτα ομίχλης πίσω



Δύο φώτα οπισθοπορείας



Φώτα θέσεως, όγκων



Φώτα Κ.Ο.Κ.



Ένα πορτοκαλί περιστρεφόμενο ή αναλάμποντα φάρο



Κατάλληλος φωτισμός καμπίνας



Κατάλληλος φωτισμός πίνακα οργάνων



Ρευματοδότη

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για
την προστασία τους από τις οξειδώσεις.
Η βαφή θα γίνεται με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες καθώς
και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που χρησιμοποιείται το ημιφορτηγό.
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Ο χρωματισμός (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) θα γίνει από χρώμα άριστης
ποιότητας και απόχρωσης σύμφωνα με την γνώμη του Δήμου.
Το πάχος χρώματος των εξωτερικών επιφανειών να είναι τουλάχιστον 100μm.
Επιπλέον θα φέρει τις αντίστοιχες επιγραφές που θα καθορίσει ο Δήμος.
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα δώσει περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας
βαφής.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Το ημιφορτηγό θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω παρελκόμενα:
Μεταλλικό εργαλειοφόρο κιβώτιο που θα περιέχει πέραν των όσων απαιτούνται από τον
ΚΟΚ και τα παρακάτω


Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο για την αντικατάσταση
τροχού.



Ένα (1) ελαστικό σωλήνα πλήρωσης επισώτρων.



Ένα (1) σωλήνα πληρώσεως τροχών με αέρα και μανόμετρο



Ένα (1) σετ αντιολισθητικές αλυσίδες και ένα (1) τρίγωνο.



Μια (1) σειρά γερμανικών κλειδιών (6-8 τεμ) και ένα (1) ρυθμιζόμενο
γαλλικό κλειδί.



Ένα (1) εργαλείο απεγκλωβισμού και ένα (1) σφυρί 500 S.



Ένα (1) πλαγιοκόπτη (πένσα).



Μια (1) ελαιορροή.



Δυο (2) κοχλιοστρόφια (μικρό-μεγάλο).



Ένα (1) σφυρί 0.3 kg.



Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).



Μία ράβδο (λεβιέ)



Μοχλό ανύψωσης κουβουκλίου



Εργαλειοθήκη



Ένα πείρο στρέψης



Σετ κατάλληλων ηλεκτρικών ασφαλειών

Έναν πυροσβεστήρα 6 Kgr με κατάλληλο υλικό εξουδετέρωσης πυρκαγιάς που προέρχεται
από καύσιμα, ελαιολιπαντικά ή ηλεκτρικό ρεύμα και έναν (1) δεύτερο πυροσβεστήρα 6 Kgr
που θα βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού, εντός μεταλλικής ή πλαστικής θήκης. Οι
πυροσβεστήρες θα καλύπτουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης (CEN).
Μεταλλικό κουτί φαρμακείου, με ανάλογη προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ για την κατηγορία
του ημιφορτηγού, πλήρη συλλογή παροχής Α’ Βοηθειών.
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Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί
αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση.

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Το όχημα θα φέρει μεταλλική κιβωτάμαξα. Οι διαστάσεις και η χωρητικότητά της θα είναι
σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ και με τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία για τη
μεταφορά ογκωδών και αδρανών υλικών σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο
φορτίο του οχήματος.
Το μήκος της κιβωτάμαξας θα είναι το μέγιστο δυνατό για το προσφερόμενο όχημα.
Όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε όλο το μήκος των
συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή εμφάνιση.
Επιπλέον η κιβωτάμαξα θα φέρει μεταλλική καλύπτρα, κατάλληλου πάχους και μήκους, για
την προστασία του θαλάμου του οδηγού.
Στην προσφορά να δοθούν τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις τους καθώς και να
περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος κατασκευής της κιβωτάμαξας. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν το
πάχος των ελασμάτων, οι διαστάσεις των δοκών και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
ημιφορτηγού, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και
θα επισημανθούν τόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των παραγράφων των υπόψη
τεχνικών προδιαγραφών που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από
αυτές ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις
προσφορές, για να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση.
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτομερή σχέδια – prospectus με αναλυτικές διαστάσεις
(οχήματος, πλαισίου, θαλάμου, κλπ), αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του
είδους και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση του συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις στο σύνολό
τους, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία. Ειδικότερα για
τον κινητήρα θα δοθούν πλήρη οικονομοτεχνικά στοιχεία λειτουργίας, απόδοσης για
ανάλογη αξιολόγηση και θα βεβαιώνεται στην προσφορά η ευχερής προσβασιμότητα του
κινητήρα για εκτέλεση εργασιών συντήρησής του.

3.1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το παρακάτω ειδικό έντυπο. Στο έντυπο αυτό θα γραφούν τα παρακάτω:

1. Εργοστάσιο κατασκευής και έτος
2. Τύπος οχήματος και είδος κατασκευής

ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Διαστάσεις οχήματος
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Μέγιστο πλάτος
Μέγιστο μήκος
Μέγιστο ύψος χωρίς φορτίο
Απόσταση μεταξύ εμπρόσθιου άξονα και
οπίσθιου άξονα (μήκος Μεταξονίου)
Μήκος μπροστινού μετατροχίου
Μήκος πίσω μετατροχίου
2. Βάρη
Μέγιστο μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle
Weight)
Απόβαρο με μέγιστο μικτό φορτίο
Ωφέλιμο φορτίο με μέγιστο μικτό φορτίο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων
Διάμετρος κυλίνδρων
Διαδρομή
Κυλινδρισμός
Μέγιστη ισχύς κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστη ροπή κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ταχύτητα
Χωρητικότητα κινητήρα σε λάδι
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
Κατανάλωση καυσίμου
Χωρητικότητα αποθήκης καυσίμου
Ειδική κατανάλωση καυσίμου
Στοιχεία κινητήρα για προδιαγραφές EEV,
Πιστοποίηση κατά ΕΕV
Στοιχεία
αντιρρυπαντικής
(πρότυπα, οδηγίες ΕΕ κά)
Εκπομπές CO2,
σωματιδίων

αερίων

τεχνολογίας
ρύπων

και

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
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Τύπος συμπλέκτη
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
Διαφορικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος συστήματος διεύθυνσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Τύπος συστήματος πέδησης

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις των ελαστικών, ο τύπος, η
μάρκα, το έτος παραγωγής και το
εργοστάσιο κατασκευής

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Υλικά κατασκευής
Διαστάσεις

ΑΛΛΑ
Τύπος, τάση και χωρητικότητα συσσωρευτή
και ένταση εναλλακτήρα
Εργαλεία οχήματος

3.2 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το Φύλλο Συμμόρφωσης που παρατίθεται στο Κεφάλαιο 8 αυτής της
Τεχνικής Περιγραφής.

4 ΑΔΕΙΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Το υπό προμήθεια ημιφορτηγό θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού Έγκριση ΕΚ Τύπου
του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα.
2. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου).
3. Το ημιφορτηγό θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα, θα φέρει την σήμανση CE σύμφωνα με το ΠΔ 377 (ΦΕΚ
160Α /15.09.93).
4. Ο κατασκευαστής του ημιφορτηγού πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ένα σύστημα
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο, για το συγκεκριμένο ημιφορτηγό,
παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό.
5. Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο πιστοποιητικό
ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των επιμέρους αντικειμένων
της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, εκπαίδευση, εγγυήσεις και τεχνική
υποστήριξη.
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6. Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας. Ο προμηθευτής θα δηλώσει (με Υ.Δ. του
Ν.1599/1986) ότι το ημιφορτηγό θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από την Άδεια
Κυκλοφορίας του και πινακίδες.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο προμηθευτής θα υποβάλλει κατάλογο των απαιτούμενων εργασιών προγραμματισμένης
συντήρησης
καθώς
και
των
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών.
Τα υπόψη αναλώσιμα μικροανταλλακτικά και ανταλλακτικά ενδεικτικά είναι:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ
1
Κινητήρας
2
Κιβώτιο ταχυτήτων
3
Προθερμάνσεις κινητήρα
4
Ιμάντας δυναμό
5
Ιμάντας αντλίας νερού
6
Φίλτρο αέρος
7
Φίλτρο λαδιού
8
Προφίλτρο καυσίμου
9
Φίλτρο καυσίμου
10
Μίζα πλήρης
11
Δίσκος – πλατώ – ρουλεμάν
12
Σετ φλάντζα γενικής
13
Βαλβίδα θερμοκρασίας νερού
14
Αντλία πετρελαίου
15
Αντλία νερού
16
Αντλία φρένων
17
Τακάκια – σιαγώνες φρένων σετ
18
Δισκόφρενα –ταμπούρα
19
Ιμάντας χρονισμού
20
Φίλτρο καμπίνας
21
Κάθισμα οδηγού
22
Κάθισμα επιβάτη
23
Φανάρι πλήρες πίσω
24
Φανάρι πλήρες εμπρός (προβολέας)
25
Ανεμοθώρακας
26
Προφυλακτήρας
Ο Προμηθευτής θα δεσμευτεί εγγράφως για την ύπαρξη των υπόψη μικροανταλλακτικών,
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων.

87

5.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
1. Ο προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους συγκροτημάτων), στην
προσφορά του θα εγγυηθεί την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του ημιφορτηγού
συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την συντήρησή του, για το πρώτο ένα
(1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του, σε κανονικές συνθήκες χρήσης
και συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας
θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο το ημιφορτηγό, για βλάβη ή
φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό ή αντικανονική συντήρηση του
προσωπικού του Δήμου.
2. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση – επισκευές του
ημιφορτηγού, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο.
3. Ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, μετά από κάθε
αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του ημιφορτηγού, να συντάσσει και να καταθέτει στην
Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις που οδήγησαν στην
πρόκληση αυτών.
4. Θα εγγυηθεί για το χρώμα και για αντισκωριακή προστασία για πέντε (5) χρόνια
τουλάχιστον.
5. Για την υποστήριξη του ημιφορτηγού και του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά θα εγγυηθεί
για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από τη παράδοσή του για διατήρησή του σε λειτουργία.
Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε
είκοσι (20) ημέρες το αργότερο.
6. Ο προμηθευτής θα αναφέρει στην προσφορά του το δίκτυο που διαθέτει πανελλαδικά
εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών, το οποίο θα καλύπτει κατ’
ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και της προγραμματισμένης συντήρησης του πρώτου
ενός (1) έτους.

Βιβλιογραφία
Μία πλήρης σειρά της Βιβλιογραφίας στην Αγγλική ή κατά προτίμηση στην Ελληνική
γλώσσα θα κατατεθεί με την προσφορά για την αξιολόγησή της ως προς την πληρότητα και
καταλληλότητά της από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Αναλυτικά η Βιβλιογραφία θα
περιλαμβάνει:
1. Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του ημιφορτηγού.
2. Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών.
3. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών.
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας
Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
τον χειρισμό του ημιφορτηγού και του εξοπλισμού του και θα είναι στην Ελληνική κατά
προτίμηση ή στην Αγγλική γλώσσα. Η θέση και η λειτουργία όλων των συστημάτων και
οργάνων ελέγχου θα καλύπτονται με φωτογραφίες και περιγραφές που θα περιλαμβάνουν
κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
1. Πλήρη περιγραφή του ημιφορτηγού και του εξοπλισμού.
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2. Προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση του ημιφορτηγού αμέσως μετά την
παραλαβή.
3. Ημερησία Επιθεώρηση και συντήρηση από τον χειριστή και έλεγχο ετοιμότητας.
4. Περιοδική επιθεώρηση από τον χειριστή / οδηγό.
5. Διαδικασίες Χρήσης - Οδήγησης του ημιφορτηγού.
Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών
Το ημιφορτηγό θα συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών της
προγραμματισμένης συντήρησης, διάγνωσης βλαβών και αντικατάστασης ανταλλακτικών,
όλων των συστημάτων και συγκροτημάτων του οχήματος στην Ελληνική. Στο Εγχειρίδιο θα
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επισκευής του ημιφορτηγού και θα περιλαμβάνει
απαραίτητα σχεδιαγράμματα και εικονογραφήσεις για το σκοπό αυτό, σε γλώσσα απλή και
κατανοητή για το Τεχνικό Προσωπικό του Δήμου.
Εγχειρίδιο ανταλλακτικών
1. Το ημιφορτηγό επίσης θα συνοδεύεται από έναν (1) εικονογραφημένο κατάλογο
ανταλλακτικών κατά προτίμηση σε οπτικό δίσκο (CD) αναγνώσιμους από συμβατά PC
(χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή πρόσθετο Software ή Hardware), ή από ένα (1)
βιβλίο εικονογραφημένων ανταλλακτικών.
2. Θα έχει εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες απαραίτητες για τον κατάλληλο
προσδιορισμό όλων των ανταλλακτικών, των συγκροτημάτων και ειδικού εξοπλισμού. Τα
συγκροτήματα ή τα παρελκόμενα θα είναι εικονογραφημένα και θα προσδιορίζονται με
σχετικούς αριθμούς οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι προς τους αριθμούς των καταλόγων
ανταλλακτικών. Επίσης θα περιέχει ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχομένων.
3. Επιπρόσθετα ο προμηθευτής θα εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες τυχόν μελλοντικές
διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις των υπόψη εγχειριδίων (Updates - Revisions) θα
στέλνονται δωρεάν στην Υπηρεσία υπό μορφή νέων CDs ή hard copies, σε όλη την διάρκεια
της 10ετούς υποστήριξης του ημιφορτηγού σε ανταλλακτικά.

Εκπαίδευση
Ο προμηθευτής πρέπει χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, να παρέξει εκπαίδευση σε προσωπικό
προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την
προγραμματισμένη συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα) του προσφερόμενου
ημιφορτηγού με βάση «αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης» που θα υποβάλει μαζί με την
προσφορά, διάρκειας τουλάχιστον μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
Η υποβολή αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης στο προσφερόμενο ημιφορτηγού θα
αποτελεί στοιχείο αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
1. Η παραλαβή του ημιφορτηγού θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
2. Το ημιφορτηγό θα υποβληθεί στις δοκιμές παραλαβής των παραγράφων 5.2 & 5.3.
3. Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις του ημιφορτηγού σε σχέση
με την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον
προμηθευτή, ενώ ΜΗ συμμόρφωση του προμηθευτή συνεπάγεται αυτομάτως υλοποίηση
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των αντίστοιχων όρων της σύμβασης περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
προμηθευτή».

6.2 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το ημιφορτηγό θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα ελέγχεται για την
επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη μακροσκοπική
συμμόρφωσή του με τους όρους αυτής της τεχνικής περιγραφής.

6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ο λειτουργικός έλεγχος, γίνεται με φροντίδα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του
προμηθευτή στην οδήγηση του ημιφορτηγού επί πενήντα (30) Km, πλήρως εξοπλισμένο, με
και χωρίς πλήρες φορτίο, σε διαφορετικά οδοστρώματα κάθε μορφής, σκληρότητας και
κλίσεων (ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις) ανώμαλο έδαφος (εντός των
προδιαγραφόμενων ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του
κινητήρα, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, του φωτισμού, ευστάθειας, στο κλείσιμο
των παραθύρων και θυρών κά, καθώς και όπου η Επιτροπή Παραλαβών κρίνει απαραίτητο.
Τέλος γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού
και του υδραυλικού συστήματος του ημιφορτηγού για διαπίστωση διαρροών.
2. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω ελάχιστοι έλεγχοι και δοκιμές:
2.1. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης.
2.2. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.
2.3. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ανάρτησης.
2.4. Έλεγχο αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.
2.5. Έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της
επιμελημένης κατασκευής, της λειτουργικότητας και της εργονομίας και γενικά του
εξοπλισμού του θαλάμου οδήγησης.
2.6. Έλεγχος υδατοστεγανότητας θυρών και παραθύρων.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητάς τους παρατίθενται στον
πίνακα που ακολουθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙA ΑΞΙΟΛΗΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ 2.8t
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ)
1

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του πλαισίου

10

2

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του κινητήρα

20

3

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
της καμπίνας οδηγού

10
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4

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του χώρου φόρτωσης – κιβωτάμαξας

10

5

Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόμενου ημιφορτηγού)

10

6

Αξιοπιστία του προμηθευτή στην ελληνική αγορά
(οργάνωση, εμπειρία, πιστοποιήσεις κλπ)

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Α

70

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
8

Αξιολογείται η επιπλέον του ενός (1) έτους εγγύηση
ομαλής λειτουργίας.

10

9

Αξιολογείται η επιπλέον των πέντε (5) ετών εγγύηση
χρώματος και αντισκωριακής προστασίας.

10

10

Αξιολογείται η επιπλέον των δέκα (10) ετών εγγύηση
υποστήριξης, καθώς και ο μικρότερος χρόνος
ικανοποίησης των αιτήσεων για παροχή
ανταλλακτικών.

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Β

30

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας

100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ

=
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
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8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ 2.8t
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΠ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το προσφερόμενο ημιφορτηγό όχημα θα είναι μεταχειρισμένο,
σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας

ΝΑΙ

Το έτος έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του είναι το 2016 ή
μεταγενέστερο

ΝΑΙ

Κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.

ΝΑΙ

Η κατασκευή του ημιφορτηγού και του προσφερόμενου εξοπλισμού
θα γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού με
πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές, αποδεδειγμένα
εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων και που
αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης
στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου Μηχανολόγου,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου
Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει
πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την
καταλληλότητα του οχήματος, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα
6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight)
Ωφέλιμο φορτίο με μέγιστο μικτό φορτίο

≥ 2.800 kg
≥ 900 kg

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ
Ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του. Θα είναι
ισχυρής κατασκευής, από χάλυβα υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να μη
δέχεται στρέψεις και μηχανικές καταπονήσεις. θα αποτελείται από
χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με μορφή δοκών, με
εγκάρσιες δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες
καταπονήσεις.

ΝΑΙ

Έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι
εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του
σκοπού που προορίζεται.

ΝΑΙ

Φορτία αντοχής των αξόνων
Διαθέτει ένα άγκιστρο στο εμπρόσθιο μέρος του για την ρυμούλκηση

ΝΑ
ΔΗΛΩΘΟΥΝ
ΝΑΙ
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του οχήματος.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο κινητήρας είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος ή
εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).

ΝΑΙ

Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις
EURO VI της ΕΕ.

ΝΑΙ

Ισχύς

≥ 100 hp

Κυβισμός

Περίπου
2.100 cc

Υπάρχουν όλα τα όργανα και οι ενδείξεις για τον έλεγχο της
λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

ΝΑΙ

Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (στροφές/λεπτό)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα ειδικής κατανάλωσης καυσίμου

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

ΝΑΙ

Περιγραφή συμπλέκτη

ΝΑΙ

Περιγραφή κιβωτίου ταχυτήτων

ΝΑΙ

Σχέσεις μετάδοσης ανά ταχύτητα

ΝΑΙ (στην
περίπτωση
χειροκίνητου
επιλογέα)

Σύστημα εμπλοκής διαφορικού στον πίσω άξονα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.

ΝΑΙ

Η θέση του τιμονιού είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου
οδήγησης και είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος (σύμφωνα με τον ισχύοντα
ΚΟΚ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της ΕΕ) για τον εμπρόσθιο και
οπίσθιο άξονα με αυτόματη κατανομή φορτίου πέδησης, εξαρτώμενη

ΝΑΙ
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από τη φόρτιση και με υλικά τριβής χωρίς αμίαντο (Asbestos Free).
Δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με επενέργεια
σε όλους τους τροχούς, με αισθητήρα και με ένδειξη φθοράς.

ΝΑΙ

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) που ελέγχει διαρκώς την
μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων
του ημιφορτηγού.

ΝΑΙ

Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με
επενέργεια στους οπίσθιους τροχούς με πνευματική μετάδοση και
ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση
απώλειας αέρα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ανάρτησης.

ΝΑΙ

Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης κατά προτίμηση ανεξάρτητα
διπλά ψαλίδια με διπλό εγκάρσιο φύλλο σούστας, τερματικά λάστιχα
μειώσεως κρούσεων και ράβδο σταθεροποίησης.

ΝΑΙ

Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει παραβολικά φύλλα σούστας
διπλής κάμψεως (προοδευτικής δράσης) με επιπλέον τερματικό
ελαστικό και ράβδο σταθεροποίησης, ή ανεξάρτητη ή ημιανεξάρτητη
ανάρτηση ή κατά προτίμηση υδροπνευματική ανάρτηση ή
ηλεκτροπνευματική ανάρτηση.

ΝΑΙ

Αποσβεστήρες (Ammortiseur) υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου,
διπλής ενέργειας σε όλους τους τροχούς.

ΝΑΙ

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Οι τροχοί (σώτρα) είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί,
ισχυρής κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και
ασφαλή κίνηση του ημιφορτηγού.

ΝΑΙ

Διαθέτει πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή
κατάλληλη θέση, με ελαστικό ίδιων διαστάσεων και χαρακτηριστικών
με τα υπόλοιπα.

ΝΑΙ

Τα ελαστικά (επίσωτρα) είναι καινούργια, αμεταχείριστα και
πρόσφατης κατασκευής, όχι μεγαλύτερης του ενός έτους από την
παραλαβή του ημιφορτηγού.

ΝΑΙ

Είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial,
κατάλληλα για τα δεδομένα κίνησης του ημιφορτηγού (βάρος,
ταχύτητα, έδαφος κ.α.) ενώ είναι ιδιαίτερα ασφαλή σε κίνηση σε
ολισθηρό αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.

ΝΑΙ

Έχουν πέλμα ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό σύμφωνα με την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή και νεότερη τροποποίηση αυτής και συμμορφώνονται
πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.

ΝΑΙ

Στην προσφορά αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο
κατασκευαστής και οι ικανότητες των ελαστικών που φέρει το
ημιφορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή και νεότερη

ΝΑΙ
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τροποποίηση αυτής.
ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων
σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ.

NAI

Εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός
του θαλάμου σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε
τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.

ΝΑΙ

Υπάρχουν θύρες για τον οδηγό και για τον συνοδηγό στην εμπρόσθια
αριστερή και δεξιά πλευρά του ημιφορτηγού αντίστοιχα, με
παράθυρα κατά προτίμηση ηλεκτρικά, ανοιγόμενα εξ ολοκλήρου και
με ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα υψηλής ποιότητας που θα
εξασφαλίζουν απόλυτη υδατοστεγανότητα και η οποία θα
επιβεβαιωθεί με αντίστοιχο λειτουργικό έλεγχο.

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V ή 24V και τα
υποσυγκροτήματα / εξαρτήματά του θα είναι μονωμένα και
προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον και το ανώμαλο
οδόστρωμα.

ΝΑΙ

Φέρει κατάλληλο/κατάλληλους συσσωρευτή/ές με επαρκή
χωρητικότητα για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του
ημιφορτηγού.

ΝΑΙ

Οι συσσωρευτές είναι κλειστού τύπου, άνευ συντήρησης
(Maintenance Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη,
τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό
εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο –
συντήρηση.

ΝΑΙ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος έχουν υποστεί κατάλληλη
επεξεργασία για την προστασία τους από τις οξειδώσεις.

ΝΑΙ

Η βαφή έχει γίνει με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις
καιρικές συνθήκες και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που
χρησιμοποιείται το ημιφορτηγό.

ΝΑΙ

Αναλυτική περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας βαφής

ΝΑΙ

Το ημιφορτηγό όχημα θα φέρει τις επιγραφές που θα καθορίσει ο
Δήμος.

ΝΑΙ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Περιγραφή του επιπλέον εξοπλισμού που διαθέτει το ημιφορτηγό

ΝΑΙ

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου κατασκευής, των υλικών και των
διαστάσεων.

ΝΑΙ
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ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
ημιφορτηγού, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά
φυλλάδια (Prospectus)

ΝΑΙ

θα επισημανθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των
παραγράφων των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών που
ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή
ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται
από τις προσφορές

ΝΑΙ

Θα συμπληρωθεί το «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ» της παραγράφου 3.1 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Θα συμπληρωθεί το «Φύλλο Συμμόρφωσης» του Κεφαλαίου 8 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Έγκριση ΕΚ Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου)

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο,
για το συγκεκριμένο ημιφορτηγό

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του προμηθευτή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο

ΝΑΙ

Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΑΙ

Κατάλογος των
συντήρησης

απαιτούμενων

εργασιών

προγραμματισμένης

ΝΑΙ

Κατάλογος
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών προγραμματισμένης
συντήρησης

ΝΑΙ

Έγγραφη δέσμευση για την ύπαρξη των μικροανταλλακτικών, και
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
Εγγύηση για την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του ημιφορτηγού
συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την συντήρησή
του, για το πρώτο ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία
παραλαβής

ΝΑΙ

Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση –
επισκευές του ημιφορτηγού, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το
αργότερο.

ΝΑΙ

Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις
που οδήγησαν στην πρόκληση βλαβών κατά την διάρκεια της

ΝΑΙ
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εγγύησης
Εγγύηση χρώματος και αντισκωριακής προστασίας

≥ 5 έτη

Εγγύηση υποστήριξης ημιφορτηγού και εξοπλισμού σε ανταλλακτικά

≥ 10 έτη

Οι αιτήσεις για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε διάστημα
Δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών,
το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και
της προγραμματισμένης συντήρησης των πρώτων δύο (2) ετών.

≤ 20 ημέρες
ΝΑΙ

Βιβλιογραφία
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του ημιφορτηγού

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο ανταλλακτικών

ΝΑΙ

Εκπαίδευση
Θα υποβληθεί «Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης» διάρκειας
τουλάχιστον μιας (1) εργάσιμης ημέρας

ΝΑΙ

Εκπαίδευση σε προσωπικό προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα
καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την προγραμματισμένη
συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα)

ΝΑΙ
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5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Αυτή η Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη διαδικασία συντήρησης καθώς και τους ελέγχους
παραλαβής για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα ισχύος
τουλάχιστον 70 hp με καινούργιο και αμεταχείριστο εξάρτημα θρυμματιστή κλαδιών
(καταστροφέα), για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου
Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι
αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, με ποινή αποκλεισμού, δεκτές θα γίνονται
τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση
μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%.

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Ο υπό προμήθεια γεωργικός ελκυστήρας θα είναι μεταχειρισμένος, σύγχρονης
τεχνολογίας και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ενώ το έτος έκδοσης της
αρχικής άδειας κυκλοφορίας του θα είναι το 2016 ή μεταγενέστερο.
2. Ο γεωργικός ελκυστήρας θα είναι κατασκευασμένος με επιμέλεια και σύμφωνα με τους
κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.
3. Η εν γένει κατασκευή του γεωργικού ελκυστήρα καθώς και η κατασκευή του
προσφερόμενου εξοπλισμού θα γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή
εξωτερικού με πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’
αυτή την κατηγορία των οχημάτων και που αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης
τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.
4. Όλα τα μέρη του γεωργικού ελκυστήρα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά
να μεταφέρουν το φορτίο τους με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω
από δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το κέντρο βάρους του γεωργικού
ελκυστήρα θα βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο κάτω από όλες τις συνθήκες
φορτίου.
5. Ο γεωργικός ελκυστήρας θα συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση
Διπλωματούχου Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή
Τεχνολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει πλήρως την
τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οχήματος, όπως
αυτά περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016.
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ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι διαστάσεις του γεωργικού ελκυστήρα και τα βάρη κατά άξονα όπως και τα λοιπά
κατασκευαστικά στοιχεία του πρέπει να εκπληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις που
αφορούν στα γεωργικά μηχανήματα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση νόμιμης άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Το μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight) του γεωργικού ελκυστήρα θα είναι επί ποινή
αποκλεισμού τουλάχιστον 2.400 kg.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες διαστάσεις, χωρίς να συνιστούν κριτήριο
απόρριψης:


Συνολικό πλάτος οχήματος : 1.400 – 2000 mm



Συνολικό μήκος οχήματος : 3.000 – 3.200 mm

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ
1. Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του, θα
αποτελείται από χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με μορφή δοκών, με εγκάρσιες
δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις. Θα έχει πλήρη αντισκωριακή
και αντιδιαβρωτική προστασία. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για
την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται.
Θα δηλωθούν τα φορτία αντοχής των αξόνων, τεκμηριωμένα από έγγραφα και
πιστοποιητικά.
Θα διαθέτει ένα ή δύο άγκιστρα στο εμπρόσθιο μέρος του για την ρυμούλκηση του
οχήματος.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1. Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος, τετράχρονος,
υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).
Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις EURO
VI/EEV της ΕΕ. Ο προσφέρων θα υποβάλει τα τεχνικά έγγραφα του οχήματος όπου θα
δηλώνεται ότι πληρεί το πρότυπο EURO VI/EEV ή αυστηρότερο.
Η θέση του θα είναι κατάλληλη ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα αναλώσιμα –
εξαρτήματα (φίλτρα, ιμάντες κλπ) της συνήθους συντήρησης του.
2. Απαιτούμενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 70 hp.
3. Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 3.000 cc (κυβικά εκατοστά).
4. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της αντλίας πετρελαίου ώστε να διατηρείται
σταθερή η απόδοση του κινητήρα κατά τις αυξομειώσεις του φορτίου που πρόκειται να
υπερνικήσει.
Επιθυμητό είναι να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αύξησης της ιπποδύναμης του
κινητήρα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου, κατά 10 ή και περισσότερους
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ίππους κατά την πορεία ή κατά την κίνηση εξαρτημάτων εργασίας μέσω του δυναμοδότη
(PTO). Σε αυτήν την περίπτωση η ιπποδύναμη του κινητήρα που θα αξιολογηθεί θα είναι η
αρχική.
5. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας συντήρησης, ο ιμάντας της φτερωτής θα πρέπει να
φέρει μηχανισμό αυτόματης τάνυσης.
6. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεις για τον έλεγχο της λειτουργίας και
συντήρησης του κινητήρα.

Στην προσφορά θα υποβληθούν επιπλέον τα παρακάτω διαγράμματα:
 Διάγραμμα ισχύος / ταχύτητας μηχανής (rpm)
 Διάγραμμα ροπής / ταχύτητας μηχανής (rpm)
 Διάγραμμα ειδικής κατανάλωσης καυσίμου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκκινούμενο μέσω
θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και
πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξης πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή
λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 48°C.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο για αυτή την κατηγορία των γεωργικών
ελκυστήρων και θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να
καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του γεωργικού ελκυστήρα όπως αυτές
περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.
Στην προσφορά θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι χειροκίνητο ή ημιαυτόματο και θα διαθέτει τουλάχιστον
πέντε (5) κύριες ταχύτητες. Επιπλέον θα διαθέτει ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα για την
εμπρός – πίσω κίνηση χωρίς την χρήση συμπλέκτη.
Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα πρέπει να φθάνει τα 40 Κm/h
Διαφορικά – Άξονες
Και οι δυο άξονες, του ελκυστήρα θα είναι κινητήριοι (4Χ4).
Ο εμπρόσθιος άξονας θα διαθέτει σύστημα για την βέλτιστη, κάθε φορά, πρόσφυση στο
έδαφος.
Ο οπίσθιος άξονας θα είναι βαρέως τύπου με μειωτήρες στροφών στις πλήμνες των
τροχών.
Τόσο ο εμπρόσθιος όσο και ο οπίσθιος άξονας θα πρέπει να φέρουν σύστημα αναστολής
του διαφορισμού 100% εν κινήσει με ηλεκτοϋδραυλικό σύστημα.
Ηλεκτοϋδραυλικά επίσης θα εμπλέκεται και θα αποσυμπλέκεται η κίνηση από τον
εμπρόσθιο άξονα.
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Επιθυμητό είναι επίσης να υπάρχει τόσο για την αναστολή του διαφορισμού όσο και για
την εμπλοκή της τετρακίνησης δυνατότητα μόνιμης ή αυτόματης επιλογής. Κατά την
αυτόματη επιλογή η αναστολή του διαφορισμού και η εμπλοκή – απεμπλοκή της
τετρακίνησης να εξαρτάται από την ταχύτητα του ελκυστήρα, την γωνία στροφής και την
ανύψωση του υδραυλικού συστήματος έτσι ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατότητα
φθορά στα ελαστικά, στα ημιαξόνια και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση του γεωργικού
ελκυστήρα στα προαναφερθέντα οδικά δίκτυα, για εύκολη πρόσβασή του σε χώρους
στάθμευσης και με τον μικρότερο δυνατό κύκλο στροφής.
2. Το σύστημα θα είναι υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.
3. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του γεωργικού
ελκυστήρα υπό πλήρες φορτίο, θα συμφωνεί με τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ και θα είναι
ως κατωτέρω:
1. Υδραυλικά δισκόφρενα και στους τέσσερις τροχούς, κλειστά σε λουτρό λαδιού.
2. Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο γεωργικός ελκυστήρας θα φέρει υδραυλικό σύστημα τριών σημείων, για την ανάρτηση
κατάλληλων παρελκόμενων μηχανημάτων.
Θα διαθέτει κατάλληλα ηλεκτροϋδραυλικά χειριστήρια με τα οποία θα εξασφαλίζεται ο
απόλυτος έλεγχος των παρελκόμενων μηχανημάτων.
Θα διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον βοηθητικές βαλβίδες ελέγχου του υδραυλικού
συστήματος.
Η ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήματος θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή.
Στην προσφορά θα δοθεί αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων και των χειριστηρίων του
μηχανήματος. Θα δοθούν επίσης στοιχεία για την αντλία του υδραυλικού (είδος, παροχή
και πίεση).

ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (P.T.O. – Power Take Off)
Θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελκυστήρα και θα εμπλέκεται και θα απεμπλέκεται με την
βοήθεια ηλεκτροϋδραυλικού χειριστηρίου μέσω συμπλέκτη πολλαπλών δίσκων κλειστού σε
λουτρό λαδιού ή άλλου αξιόπιστου συστήματος.
Η ταχύτητα λειτουργίας του θα είναι 540 και 1000 στρ/λεπτό.
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Είναι επιθυμητό η ταχύτητά του να παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως του φορτίου του
κινητήρα.

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
1. Οι τροχοί (σώτρα) θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί, ισχυρής
κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και ασφαλή κίνηση του
γεωργικού ελκυστήρα.
2. Τα ελαστικά (επίσωτρα) θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής,
όχι μεγαλύτερης του ενός έτους από την παραλαβή του γεωργικού ελκυστήρα.
Θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial, κατάλληλα για τα δεδομένα
κίνησης του γεωργικού ελκυστήρα (βάρος, ταχύτητα, έδαφος κ.α.) ενώ θα είναι ιδιαίτερα
ασφαλή σε κίνηση σε ολισθηρό αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.
Θα είναι βιομηχανικού τύπου (industrial) και σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και
νεότερη τροποποίηση αυτής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι
ικανότητες των ελαστικών που φέρει το φορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή
και νεότερη τροποποίηση αυτής.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
1. Ο θάλαμος θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία
της ΕΕ.
2. Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός του θαλάμου
σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.
Ο θάλαμος οδήγησης θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:
Δύο θύρες με αντιολισθητικά σκαλοπάτια.
Το αλεξήνεμο θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας (triplex) και τα πλευρικά παράθυρα
(securit). Το αλεξήνεμο ειδικότερα θα είναι πάχους 5mm τουλάχιστον και θα υπάρχει
σύστημα παροχής νερού με ηλεκτρική αντλία και ακροφύσια (σύστημα πλύσεως
αλεξήνεμου) και με τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες.
Θα διαθέτει ανατομικό κάθισμα χειριστή που θα είναι ανατομικό και ρυθμιζόμενο (ύψος εμπρός - πίσω –κλίση πλάτης). Επίσης θα διαθέτει ζώνη ασφαλείας τριών σημείων
εγκεκριμένου τύπου και στήριγμα κεφαλής.
Θα έχει πλήρη ηχητική και θερμική εσωτερική μόνωση και θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης
και κλιματισμού. Επιπλέον θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού τουλάχιστον 3 ταχυτήτων
μέσω φίλτρου, χειριζόμενο από τον οδηγό.
Καθρέπτες δεξιά και αριστερά, εσωτερικό καθρέπτη, παράθυρα στο πίσω μέρος του
θαλάμου και κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου.
Λαβές συγκράτησης και θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες.

Θα υπάρχει επενδεδυμένος εργονομικός πίνακας οργάνων λειτουργίας, με όλα τα
απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και
γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού. Θα υπάρχουν τουλάχιστον τα κατωτέρω
όργανα:
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Ηλεκτρικός ταχογράφος σε Km/h και καταγραφέας απόστασης.



Στροφόμετρο κινητήρα



Ενδείκτης αποθέματος της δεξαμενής καυσίμου



Όργανο θερμοκρασίας συστήματος ψύξης κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φανών πορείας



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης ανοικτής πόρτας



Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας προβολέων



Εμπλοκέας συστήματος αναστολής διαφορισμού τροχών, εφόσον αυτό
υπάρχει



Εμπλοκέας βοηθητικής πέδης (χειρόφρενου)



Ενδεικτική λυχνία φόρτισης συσσωρευτών



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα



Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής στάθμης υγρού φρένων



Διακόπτης εκκινητή (μίζας) κινητήρα



Διακόπτης και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Α/C



Διακόπτες λειτουργίας συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης



Διακόπτης φωτισμού θαλάμου οδήγησης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και
ασφαλή οδήγηση του γεωργικού ελκυστήρα σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και της
Ελληνικής Νομοθεσίας.

1. Τα υποσυγκροτήματα / εξαρτήματά του γεωργικού ελκυστήρα θα είναι μονωμένα και
προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον και το ανώμαλο οδόστρωμα.
2. Θα φέρει συσσωρευτές με επαρκή χωρητικότητα για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και
λειτουργία του. Οι συσσωρευτές θα είναι κλειστού τύπου, άνευ συντήρησης (Maintenance
Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη, τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη
υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο –
συντήρηση.
Επίσης απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει:


Γενικό διακόπτη συσσωρευτών



Εκκινητής



Γεννήτρια



Αυτόματο ισχυρό ηχητικό και φωτεινό σήμα οπισθοπορείας.



Ηχητική σήμανση πόλης
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Ηχητική σήμανση υψηλής έντασης



Ηχητική σήμανση έκτακτης ανάγκης



Προβολείς ιωδίου με ρυθμιζόμενο ύψος δέσμης και προστατευτικό πλέγμα



Δύο φώτα ομίχλης πίσω



Δύο φώτα οπισθοπορείας



Φώτα θέσεως, όγκων



Φώτα Κ.Ο.Κ.



Ένα πορτοκαλί περιστρεφόμενο ή αναλάμποντα φάρο



Κατάλληλος φωτισμός καμπίνας



Κατάλληλος φωτισμός πίνακα οργάνων



Ρευματοδότη

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για
την προστασία τους από τις οξειδώσεις.
Η βαφή θα γίνεται με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες καθώς
και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που χρησιμοποιείται ο γεωργικός ελκυστήρας.
Ο χρωματισμός (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) θα γίνει από χρώμα άριστης
ποιότητας και απόχρωσης σύμφωνα με την γνώμη του Δήμου.
Το πάχος χρώματος των εξωτερικών επιφανειών να είναι τουλάχιστον 100μm.
Επιπλέον θα φέρει τις αντίστοιχες επιγραφές που θα καθορίσει ο Δήμος.
Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα δώσει περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας
βαφής.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Ο επιπλέον εξοπλισμός που είναι επιθυμητό να διαθέτει ο γεωργικός ελκυστήρας είναι:
Ανταλλακτικό φίλτρο λαδιού
Λασπωτήρες εμπρός
πλαστικά φτερά στους πίσω τροχούς
κάλυμμα μπουλονιών στους εμπρός τροχούς

Ο γεωργικός ελκυστήρας θα είναι εφοδιασμένος με τα παρακάτω παρελκόμενα:
Μεταλλικό εργαλειοφόρο κιβώτιο που θα περιέχει πέραν των όσων απαιτούνται από τον
ΚΟΚ και τα παρακάτω
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Μια (1) σειρά γερμανικών κλειδιών (6-8 τεμ) και ένα (1) ρυθμιζόμενο
γαλλικό κλειδί.



Ένα (1) εργαλείο απεγκλωβισμού και ένα (1) σφυρί 500 S.



Ένα (1) πλαγιοκόπτη (πένσα).



Μια (1) ελαιορροή.



Δυο (2) κοχλιοστρόφια (μικρό-μεγάλο).



Ένα (1) σφυρί 0.3 kg.



Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).



Μία ράβδο (λεβιέ)



Εργαλειοθήκη



Ένα πείρο στρέψης



Σετ κατάλληλων ηλεκτρικών ασφαλειών

Έναν πυροσβεστήρα 6 Kgr με κατάλληλο υλικό εξουδετέρωσης πυρκαγιάς που προέρχεται
από καύσιμα, ελαιολιπαντικά ή ηλεκτρικό ρεύμα και έναν (1) δεύτερο πυροσβεστήρα 6 Kgr
που θα βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού, εντός μεταλλικής ή πλαστικής θήκης. Οι
πυροσβεστήρες θα καλύπτουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης (CEN).
Μεταλλικό κουτί φαρμακείου, με ανάλογη προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ για την κατηγορία
του γεωργικού ελκυστήρα, πλήρη συλλογή παροχής Α’ Βοηθειών.
Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί
αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ)
Ο γεωργικός ελκυστήρας θα συνοδεύεται από έναν καινούργιο και αμεταχείριστο
θρυμματιστή κλαδιών (καταστροφέα) που θα μπορεί να λαμβάνει ισχύ από τον
δυναμοδότη (PTO) του ελκυστήρα.
Ο θρυμματιστής κλαδιών θα έχει συμπαγή και ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή και μεταλλικό
πλαίσιο.
Η απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας του θα είναι τουλάχιστον 20 hp.
Τα μαχαίρια κοπής θα είναι κατάλληλα για τον θρυμματισμό κλαδιών και θα έχει μέγιστη
διάμετρο κοπής τουλάχιστον 8,5 cm.
Το πλάτος του στομίου φόρτωσης (χοάνη) θα είναι αρκετά μεγάλο προκειμένου για την
εισαγωγή και καταστροφή κλαδιών με φύλλωμα.
Ο καταστροφέας θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών, θα είναι
πιστοποιημένος και προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

105

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
γεωργικού ελκυστήρα, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά φυλλάδια
(Prospectus) και θα επισημανθούν τόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των
παραγράφων των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν
βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που
ικανοποιούνται από τις προσφορές, για να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση.
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτομερή σχέδια – prospectus με αναλυτικές διαστάσεις
(οχήματος, πλαισίου, θαλάμου, κλπ), αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του
είδους και πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση του συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις στο σύνολό
τους, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία. Ειδικότερα για
τον κινητήρα θα δοθούν πλήρη οικονομοτεχνικά στοιχεία λειτουργίας, απόδοσης για
ανάλογη αξιολόγηση και θα βεβαιώνεται στην προσφορά η ευχερής προσβασιμότητα του
κινητήρα για εκτέλεση εργασιών συντήρησής του.

3.1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το παρακάτω ειδικό έντυπο. Στο έντυπο αυτό θα γραφούν τα παρακάτω:

1. Εργοστάσιο κατασκευής και έτος
2. Τύπος γεωργικού ελκυστήρα και είδος
κατασκευής

ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Διαστάσεις πλαισίου
Μήκος πλαισίου με καμπίνα οδηγού
Μήκος πρόσοψης
Ύψος καμπίνας χωρίς φορτίο
Απόσταση μεταξύ εμπρόσθιου άξονα και
οπίσθιου άξονα (μήκος Μεταξονίου)
Μήκος μπροστινού μετατροχίου
Μήκος πίσω μετατροχίου
Ελεύθερο μήκος πλαισίου χωρίς τον αγωγό
αναπνοής κινητήρα
Ύψος πλαισίου στο πίσω άκρο του χωρίς
φορτίο
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος με
πλήρες φορτίο
2. Βάρη
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Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος
Ικανότητα φόρτισης πλαισίου
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μπροστά
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πίσω
Απόβαρο (payload) πλαισίου, καμπίνας,
οδηγού, εργαλείων, καυσίμων και εφεδρικού
τροχού (δηλαδή με πλήρη εξοπλισμό)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων
Διάμετρος κυλίνδρων
Διαδρομή
Κυλινδρισμός
Μέγιστη ισχύς κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστη ροπή κινητήρα σε στροφές / λεπτό
Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα
Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ταχύτητα
Χωρητικότητα κινητήρα σε λάδι
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
Κατανάλωση καυσίμου
Χωρητικότητα αποθήκης καυσίμου
Ειδική κατανάλωση καυσίμου
Στοιχεία κινητήρα για προδιαγραφές EEV,
Πιστοποίηση κατά ΕΕV
Στοιχεία
αντιρρυπαντικής
(πρότυπα, οδηγίες ΕΕ κά)
Εκπομπές CO2,
σωματιδίων

αερίων

τεχνολογίας
ρύπων

και

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Τύπος συμπλέκτη
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
Διαφορικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος συστήματος διεύθυνσης
107

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Τύπος συστήματος πέδησης

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις των ελαστικών, ο τύπος, η
μάρκα, το έτος παραγωγής και το
εργοστάσιο κατασκευής

ΑΛΛΑ
Τύπος, τάση και χωρητικότητα συσσωρευτή
και ένταση εναλλακτήρα
Εργαλεία οχήματος

3.2 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το Φύλλο Συμμόρφωσης που παρατίθεται στο Κεφάλαιο 8 αυτής της
Τεχνικής Περιγραφής.

4 ΑΔΕΙΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Ο υπό προμήθεια γεωργικός ελκυστήρας θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού Έγκριση ΕΚ
Τύπου του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την κυκλοφορία του στην
Ελλάδα και θα είναι χαρακτηρισμένος ως γεωργικός ελκυστήρας.
2. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου) ως γεωργικός ελκυστήρας.
3. Ο γεωργικός ελκυστήρας θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα, θα φέρει την σήμανση CE
σύμφωνα με το ΠΔ 377 (ΦΕΚ 160Α /15.09.93).
4. Ο κατασκευαστής του γεωργικού ελκυστήρα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ένα
σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο, για το συγκεκριμένο
μηχάνημα, παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό.
5. Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο πιστοποιητικό
ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των επιμέρους αντικειμένων
της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, εκπαίδευση, εγγυήσεις και τεχνική
υποστήριξη.
6. Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας. Ο προμηθευτής θα δηλώσει (με Υ.Δ. του
Ν.1599/1986) ότι ο γεωργικός ελκυστήρας θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από την
Άδεια Κυκλοφορίας του και πινακίδες.
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο προμηθευτής θα υποβάλλει κατάλογο των απαιτούμενων εργασιών προγραμματισμένης
συντήρησης
καθώς
και
των
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών.
Ο Προμηθευτής θα δεσμευτεί εγγράφως για την ύπαρξη των υπόψη μικροανταλλακτικών,
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων.

5.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
1. Ο προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους συγκροτημάτων), στην
προσφορά του θα εγγυηθεί την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του γεωργικού ελκυστήρα
συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την συντήρησή του, για το πρώτο ένα
(1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του, σε κανονικές συνθήκες χρήσης
και συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας
θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο τον γεωργικό ελκυστήρα, για
βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό ή αντικανονική συντήρηση
του προσωπικού του Δήμου.
2. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση – επισκευές του
γεωργικού ελκυστήρα, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο.
3. Ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, μετά από κάθε
αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του γεωργικού ελκυστήρα, να συντάσσει και να
καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις που
οδήγησαν στην πρόκληση αυτών.
4. Θα εγγυηθεί για το χρώμα και για αντισκωριακή προστασία για πέντε (5) χρόνια
τουλάχιστον.
5. Για την υποστήριξη του γεωργικού ελκυστήρα και του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά θα
εγγυηθεί για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από τη παράδοσή του για διατήρησή του σε
λειτουργία. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά θα
ικανοποιούνται σε είκοσι (20) ημέρες το αργότερο.
6. Ο προμηθευτής θα αναφέρει στην προσφορά του το δίκτυο που διαθέτει πανελλαδικά
εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών, το οποίο θα καλύπτει κατ’
ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και της προγραμματισμένης συντήρησης του πρώτου
ενός (1) έτους.

Βιβλιογραφία
Μία πλήρης σειρά της Βιβλιογραφίας στην Αγγλική ή κατά προτίμηση στην Ελληνική
γλώσσα θα κατατεθεί με την προσφορά για την αξιολόγησή της ως προς την πληρότητα και
καταλληλότητά της από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Αναλυτικά η Βιβλιογραφία θα
περιλαμβάνει:
1. Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του γεωργικού ελκυστήρα.
2. Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών.
3. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών.
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Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας
Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
τον χειρισμό του γεωργικού ελκυστήρα και του εξοπλισμού του και θα είναι στην Ελληνική
κατά προτίμηση ή στην Αγγλική γλώσσα. Η θέση και η λειτουργία όλων των συστημάτων και
οργάνων ελέγχου θα καλύπτονται με φωτογραφίες και περιγραφές που θα περιλαμβάνουν
κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
1. Πλήρη περιγραφή του γεωργικού ελκυστήρα και του εξοπλισμού.
2. Προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση του γεωργικού ελκυστήρα αμέσως
μετά την παραλαβή.
3. Ημερησία Επιθεώρηση και συντήρηση από τον χειριστή και έλεγχο ετοιμότητας.
4. Περιοδική επιθεώρηση από τον χειριστή / οδηγό.
5. Διαδικασίες Χρήσης - Οδήγησης του γεωργικού ελκυστήρα.
Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών
Ο γεωργικός ελκυστήρας θα συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών
της προγραμματισμένης συντήρησης, διάγνωσης βλαβών και αντικατάστασης
ανταλλακτικών, όλων των συστημάτων και συγκροτημάτων του μηχανήματος στην
Ελληνική. Στο Εγχειρίδιο θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επισκευής του
γεωργικού ελκυστήρα και θα περιλαμβάνει απαραίτητα σχεδιαγράμματα και
εικονογραφήσεις για το σκοπό αυτό, σε γλώσσα απλή και κατανοητή για το Τεχνικό
Προσωπικό του Δήμου.
Εγχειρίδιο ανταλλακτικών
1. Ο γεωργικός ελκυστήρας επίσης θα συνοδεύεται από έναν (1) εικονογραφημένο
κατάλογο ανταλλακτικών κατά προτίμηση σε οπτικό δίσκο (CD) αναγνώσιμους από
συμβατά PC (χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή πρόσθετο Software ή Hardware), ή
από ένα (1) βιβλίο εικονογραφημένων ανταλλακτικών.
2. Θα έχει εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες απαραίτητες για τον κατάλληλο
προσδιορισμό όλων των ανταλλακτικών, των συγκροτημάτων και ειδικού εξοπλισμού. Τα
συγκροτήματα ή τα παρελκόμενα θα είναι εικονογραφημένα και θα προσδιορίζονται με
σχετικούς αριθμούς οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι προς τους αριθμούς των καταλόγων
ανταλλακτικών. Επίσης θα περιέχει ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχομένων.
3. Επιπρόσθετα ο προμηθευτής θα εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες τυχόν μελλοντικές
διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις των υπόψη εγχειριδίων (Updates - Revisions) θα
στέλνονται δωρεάν στην Υπηρεσία υπό μορφή νέων CDs ή hard copies, σε όλη την διάρκεια
της 10ετούς υποστήριξης του γεωργικού ελκυστήρα σε ανταλλακτικά.

Εκπαίδευση
1. Ο προμηθευτής πρέπει χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, να παρέξει εκπαίδευση σε
προσωπικό προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την
προγραμματισμένη συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα) του προσφερόμενου
γεωργικού ελκυστήρα με βάση «αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης» που θα υποβάλει
μαζί με την προσφορά, διάρκειας τουλάχιστον μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
2. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό θα
υποχρεούται στη μετάκληση τεχνικού προσωπικού της κατασκευάστριας εταιρείας και
μεταφραστή του υπό προμήθεια φορτηγού, ώστε με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα
να μπορεί να καλύψει πλήρως τον τομέα της εκπαίδευσης, πριν από την παραλαβή του
γεωργικού ελκυστήρα.
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4. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η υποβολή αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης
στο προσφερόμενο φορτηγού θα αποτελεί στοιχείο αποδοχής ή απόρριψης της
προσφοράς.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
1. Η παραλαβή του γεωργικού ελκυστήρα θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
2. Ο γεωργικός ελκυστήρας θα υποβληθεί στις δοκιμές παραλαβής των παραγράφων 5.2 &
5.3.
3. Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις του γεωργικού ελκυστήρα
σε σχέση με την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον
προμηθευτή, ενώ ΜΗ συμμόρφωση του προμηθευτή συνεπάγεται αυτομάτως υλοποίηση
των αντίστοιχων όρων της σύμβασης περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
προμηθευτή».

6.2 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο γεωργικός ελκυστήρας θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα ελέγχεται
για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη
μακροσκοπική συμμόρφωσή του με τους όρους αυτής της τεχνικής περιγραφής.

6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ο λειτουργικός έλεγχος, γίνεται με φροντίδα (οδηγοί, καύσιμα κλπ) και δαπάνη του
προμηθευτή στην οδήγηση του γεωργικού ελκυστήρα επί πενήντα (20) Km, πλήρως
εξοπλισμένο, σε διαφορετικά οδοστρώματα κάθε μορφής, σκληρότητας και κλίσεων
(ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις) ανώμαλο έδαφος (εντός των
προδιαγραφόμενων ορίων), όπου και πρέπει να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του
κινητήρα, κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού, του φωτισμού, ευστάθειας, στο κλείσιμο
των παραθύρων και θυρών κά, καθώς και όπου η Επιτροπή Παραλαβών κρίνει απαραίτητο.
Τέλος γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού
και του υδραυλικού συστήματος του γεωργικού ελκυστήρα για διαπίστωση διαρροών.
2. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω ελάχιστοι έλεγχοι και δοκιμές:
2.1. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μετάδοσης κίνησης.
2.2. Έλεγχος λειτουργίας συστήματος διεύθυνσης.
2.3. Έλεγχος λειτουργίας υδραυλικού συστήματος.
2.4. Έλεγχο αποτελεσματικής πέδησης πορείας, στάθμευσης.
2.5. Έλεγχο λειτουργίας του δυναμοδότη (PTO).
2.5. Έλεγχος λειτουργίας του ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της
επιμελημένης κατασκευής, της λειτουργικότητας και της εργονομίας και γενικά του
εξοπλισμού του θαλάμου οδήγησης.
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητάς τους παρατίθενται στον
πίνακα που ακολουθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙA ΑΞΙΟΛΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ)
1

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του πλαισίου

10

2

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
του κινητήρα

20

3

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
της καμπίνας οδηγού

10

4

Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές
της θρυμματιστή κλαδιών

10

5

Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόμενου φορτηγού)

10

6

Αξιοπιστία του προμηθευτή στην ελληνική αγορά
(οργάνωση, εμπειρία, πιστοποιήσεις κλπ)

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Α

70

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
8

Αξιολογείται η επιπλέον του ενός (1) έτους εγγύηση
ομαλής λειτουργίας.

10

9

Αξιολογείται η επιπλέον των πέντε (5) ετών εγγύηση
χρώματος και αντισκωριακής προστασίας.

10

10

Αξιολογείται η επιπλέον των δέκα (10) ετών εγγύηση
υποστήριξης, καθώς και ο μικρότερος χρόνος
ικανοποίησης των αιτήσεων για παροχή
ανταλλακτικών.

10

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Β

30

Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας

100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ

=
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΠ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ο προσφερόμενος γεωργικός ελκυστήρας θα είναι μεταχειρισμένος,
σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας

ΝΑΙ

Το έτος έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του είναι το 2016 ή
μεταγενέστερο

ΝΑΙ

Κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς.

ΝΑΙ

Η κατασκευή του γεωργικού ελκυστήρα και του προσφερόμενου
εξοπλισμού θα γίνει από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή
εξωτερικού με πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές,
αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων
και που αποδεδειγμένα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης τεχνικής
υποστήριξης στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

Τεχνική Έκθεση – Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου Μηχανολόγου,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου
Μηχανικού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος θα αναλάβει
πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την
καταλληλότητα του οχήματος, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα
6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
ΒΑΡΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μικτό φορτίο (GVW – Gross Vehicle Weight)

≥ 2.400 kg

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ
Ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του,
αποτελείται από χαλύβδινες διαμήκεις δοκούς ή ελάσματα με μορφή
δοκών, με εγκάρσιες δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόμενες
καταπονήσεις.

ΝΑΙ

Έχει πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι
εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του
σκοπού που προορίζεται.

ΝΑΙ

Φορτία αντοχής των αξόνων
Διαθέτει ένα ή δύο άγκιστρα στο εμπρόσθιο μέρος του για την
ρυμούλκηση του οχήματος.

ΝΑ
ΔΗΛΩΘΟΥΝ
ΝΑΙ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο κινητήρας είναι πετρελαιοκινητήρας (Diesel), τετρακύλινδρος ή
εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με επιθυμητή ενδιάμεση
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).

ΝΑΙ

Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις
EURO VI της ΕΕ.

ΝΑΙ

Ισχύς

≥ 70 hp

Κυβισμός

Περίπου
3.000 cc

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της αντλίας πετρελαίου ώστε να
διατηρείται σταθερή η απόδοση του κινητήρα κατά τις αυξομειώσεις
του φορτίου.

ΝΑΙ

Υπάρχουν όλα τα όργανα και οι ενδείξεις για τον έλεγχο της
λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.

ΝΑΙ

Διάγραμμα ισχύος – ταχύτητας μηχανής (rpm)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα ροπής – ταχύτητας μηχανής (rpm)

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Διάγραμμα ειδικής κατανάλωσης καυσίμου

ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αναλυτική περιγραφή του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
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Αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Υδραυλικό, προωθημένης κατηγορίας οδήγησης με υδραυλική
υποβοήθηση.

ΝΑΙ

Το τιμόνι είναι θα είναι ρυθμιζόμενο.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Υδραυλικά δισκόφρενα και στους τέσσερις τροχούς, κλειστά σε
λουτρό λαδιού

ΝΑΙ

Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο)

ΝΑΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αναλυτική περιγραφή του υδραυλικού συστήματος

ΝΑΙ

Διαθέτει κατάλληλα ηλεκτροϋδραυλικά χειριστήρια με τα οποία θα
εξασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος των παρελκόμενων μηχανημάτων.

ΝΑΙ

Αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων και των χειριστηρίων του
μηχανήματος

ΝΑΙ

Στοιχεία αντλίας υδραυλικού συστήματος (είδος, παροχή και πίεση)

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ

ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (P.T.O. – Power Take Off)
Ταχύτητα λειτουργίας:540 και 1000 rpm

NAI

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Οι τροχοί (σώτρα) είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, πρεσαριστοί,
ισχυρής κατασκευής και σχεδιαστικά ικανοί για την ικανοποιητική και
ασφαλή κίνηση του γεωργικού ελκυστήρα.

ΝΑΙ

Τα ελαστικά (επίσωτρα) είναι καινούργια, αμεταχείριστα και
πρόσφατης κατασκευής, όχι μεγαλύτερης του ενός έτους από την
παραλαβή του γεωργικού ελκυστήρα.

ΝΑΙ

Είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial,
κατάλληλα για τα δεδομένα κίνησης του γεωργικού ελκυστήρα
(βάρος, ταχύτητα, έδαφος κ.α.) ενώ είναι ιδιαίτερα ασφαλή σε
κίνηση σε ολισθηρό αλλά και σε βρεγμένο ασφάλτινο δίκτυο.

ΝΑΙ

Έχουν πέλμα βιομηχανικού τύπου (industrial) σύμφωνα με την
Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή και νεότερη τροποποίηση αυτής και
συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς ETRTO.

ΝΑΙ

Στην προσφορά αναφέρονται με τρόπο σαφή ο τύπος, ο
κατασκευαστής και οι ικανότητες των ελαστικών που φέρει το
φορτηγό σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή και νεότερη
τροποποίηση αυτής.

ΝΑΙ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Κλειστού τύπου, μεταλλικός, βραχείας κατασκευής, προωθημένης
οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων

NAI
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σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ.
Εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός
του θαλάμου σύμφωνα με την EEC 70/157 της ΕΕ, ή την εκάστοτε
τελευταία ισχύουσα νομοθεσία.

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τα υποσυγκροτήματα / εξαρτήματά του γεωργικού ελκυστήρα θα
είναι μονωμένα και προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον
και το ανώμαλο οδόστρωμα.

ΝΑΙ

Θα φέρει συσσωρευτές με επαρκή χωρητικότητα για την
ανεμπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία του γεωργικού ελκυστήρα.

ΝΑΙ

Οι συσσωρευτές είναι κλειστού τύπου, άνευ συντήρησης
(Maintenance Free Battery), με αντιπαρασιτική διάταξη,
τοποθετημένοι σε ασφαλή και κατάλληλη υποδοχή, με ικανοποιητικό
εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο έλεγχο –
συντήρηση.

ΝΑΙ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος έχουν υποστεί κατάλληλη
επεξεργασία για την προστασία τους από τις οξειδώσεις.

ΝΑΙ

Η βαφή έχει γίνει με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στο χρόνο, στις
καιρικές συνθήκες και στις ιδιόρρυθμες συνθήκες εργασίας που
χρησιμοποιείται ο γεωργικός ελκυστήρας.

ΝΑΙ

Αναλυτική περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας βαφής

ΝΑΙ

Ο γεωργικός ελκυστήρας θα φέρει τις επιγραφές που θα καθορίσει ο
Δήμος.

ΝΑΙ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Περιγραφή του επιπλέον εξοπλισμού που διαθέτει το φορτηγό

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ)
Συμπαγούς και ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής και μεταλλικό πλαίσιο

ΝΑΙ

Απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας

≥20 hp

Μέγιστη διάμετρος κοπής

≥8,5 cm

Εγγύηση καλής λειτουργίας

≥2 έτη

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
γεωργικού ελκυστήρα, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια,
ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus)

ΝΑΙ

θα επισημανθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των
παραγράφων των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών που
ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή

ΝΑΙ
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ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται
από τις προσφορές
Θα συμπληρωθεί το «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ» της παραγράφου 3.1 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Θα συμπληρωθεί το «Φύλλο Συμμόρφωσης» του Κεφαλαίου 8 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής

ΝΑΙ

Έγκριση ΕΚ Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό Ταξινόμησης (τελωνείου) ως γεωργικός ελκυστήρας

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο,
για τον συγκεκριμένο γεωργικό ελκυστήρα

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό του προμηθευτή κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο

ΝΑΙ

Άδεια Κυκλοφορίας και Πινακίδες Κυκλοφορίας

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΑΙ

Κατάλογος των
συντήρησης

απαιτούμενων

εργασιών

προγραμματισμένης

ΝΑΙ

Κατάλογος
απαιτούμενων
ανταλλακτικών,
αναλώσιμων
μικροανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών προγραμματισμένης
συντήρησης

ΝΑΙ

Έγγραφη δέσμευση για την ύπαρξη των μικροανταλλακτικών, και
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγυήσεις
Εγγύηση για την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του γεωργικού
ελκυστήρα συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, καθώς και την
συντήρησή του, για το πρώτο ένα (1) έτος τουλάχιστον από την
ημερομηνία παραλαβής

ΝΑΙ

Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση –
επισκευές του γεωργικού ελκυστήρα, θα απαντώνται με ταυτόχρονη
διάθεση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασιών, σε τρεις (3)
ημέρες το αργότερο.

ΝΑΙ

Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις
που οδήγησαν στην πρόκληση βλαβών κατά την διάρκεια της
εγγύησης

ΝΑΙ

Εγγύηση χρώματος και αντισκωριακής προστασίας

≥ 5 έτη

Εγγύηση υποστήριξης γεωργικού ελκυστήρα και εξοπλισμού σε
ανταλλακτικά

≥ 10 έτη

Οι αιτήσεις για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε διάστημα
Δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών,
το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις υπηρεσίες της εγγύησης και

≤ 20 ημέρες
ΝΑΙ
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της προγραμματισμένης συντήρησης των πρώτων δύο (2) ετών.
Βιβλιογραφία
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του γεωργικού ελκυστήρα

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο ανταλλακτικών

ΝΑΙ

Εκπαίδευση
Θα υποβληθεί «Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης» διάρκειας
τουλάχιστον μίας (1) εργάσιμης ημέρας

ΝΑΙ

Εκπαίδευση σε προσωπικό προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα
καλύπτει το χειρισμό, την λειτουργία, την προγραμματισμένη
συντήρηση και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting (στα
μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα)

ΝΑΙ
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6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
Αυτή η Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη διαδικασία συντήρησης καθώς και τους ελέγχους
παραλαβής για την προμήθεια ενός καινούργιου αλατοδιανομέα για την κάλυψη των
αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι
αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, με ποινή αποκλεισμού, δεκτές θα γίνονται
τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση
μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%.

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Ο υπό προμήθεια αλατοδιανομέας θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης
τεχνολογίας και σχεδίασης.
2. Θα έχει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης τοποθέτησής του επί της καρότσας οχήματος
κατηγορίας pick-up ή ημιφορτηγού.
3. θα είναι κατασκευασμένος με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν
στην ΕΕ και διεθνώς. Η εν γένει κατασκευή του καθώς και η κατασκευή του προσφερόμενου
εξοπλισμού του θα είναι από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού, με
πολυετή πείρα στην κατασκευή τέτοιου είδους εξοπλισμού και που αποδεδειγμένα θα
παρέχει τη δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι διαστάσεις του πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την τοποθέτηση και χρήση
του σε οχήματα τύπου pick-up και σε ημιφορτηγά. Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου
1700mm x 1200mm x 900 mm.
Το βάρος του πρέπει να είναι περίπου 190 kg ώστε να μπορεί εύκολα να μετακινείται από
και προς το όχημα.
Θα είναι κατάλληλος για διασκορπισμό άλατος, άμμου ή μείγματος άλατος με άμμο.
Θα περιλαμβάνει κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 700 l. Θα είναι κατασκευασμένος από
ανθεκτικό υλικό και σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει το υλικό διανομής
από την υγρασία.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η λειτουργία του αλατοδιανομέα θα είναι στο σύνολο της υδραυλική. Να γίνει περιγραφή
του υδραυλικού εξοπλισμού.
Θα συνοδεύεται από χειριστήριο το οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί και στο θάλαμο
οδήγησης του οχήματος. Το χειριστήριο θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας
από την μπαταρία αυτοκινήτου ή εναλλακτικά από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που θα
τοποθετούνται εντός του χειριστηρίου.

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ
Το κυρίως σώμα του αλατοδιανομέα θα πρέπει να είναι στιβαρής και ανθεκτικής
κατασκευής και πρώτης χρήσης.
Θα πρέπει να φέρει κατάλληλα σημεία ανάρτησης για τη μεταφορά του καθώς και
κατάλληλα σημεία για τη στερέωση του επί του οχήματος. Η όλη κατασκευή του
αλατοδιανομέα και η κατανομή φορτίων στο αυτοκίνητο, θα είναι τέτοια που δεν θα
προκαλεί κανένα πρόβλημα στην κίνηση του οχήματος.

ΧΟΑΝΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Η χοάνη απόθεσης υλικού διασποράς θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 700 περίπου
λίτρων.
Για τη διαλογή των κόκκων του υλικού διασποράς και την αποφυγή εισόδου ογκωδέστερων
του επιτρεπτού, θα πρέπει να φέρει προς την οροφή, ανοξείδωτο δικτυωτό πλέγμα.
Για την προώθηση του υλικού διασποράς προς τον περιστρεφόμενο δίσκο, θα πρέπει να
φέρει σε όλη την έκταση του πυθμένα, ανοξείδωτη αλυσίδα τροφοδοσίας οριζόντιας
λειτουργίας, κατάλληλα σχεδιασμένη.
Η χοάνη θα διαθέτει στο επάνω μέρος ειδικό κάλυμμα με δυνατότητα γρήγορης
προσαρμογής ή απομάκρυνσής του.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Η διασπορά θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός περιστρεφόμενου δίσκου. Ο δίσκος
θα είναι ανοξείδωτος με αντιδιαβρωτική προστασία. Το εύρος διασκορπισμού θα είναι 1,00
έως 8,00 μέτρα κατά περίπτωση. Μέσω κατάλληλου χειριστηρίου που θα βρίσκεται στην
καμπίνα οδήγησης του οχήματος θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των στροφών του
διανομέα, της ποσότητας αλατιού, και του εύρους διασποράς.
θα είναι υδραυλικός και ρυθμιζόμενος σε ύψος και κλίση.
Επιπλέον θα είναι ανακλινόμενος προς τα επάνω προκειμένου για την δυνατότητα
μεταφοράς και αποθήκευσης του αλατοδιανομέα.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο κινητήρας εργασίας θα πρέπει να είναι δικύλινδρος, πετρελαιοκίνητος ή βενζινοκίνητος,
αερόψυκτος, εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα
σε καύσιμο, επαρκούς ισχύος, κατάλληλος για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο προς προμήθεια αλατοδιανομέας θα πρέπει να φέρει:


Χειριστήριο που θα μπορεί να τοποθετηθεί και στο θάλαμο οδήγησης του
οχήματος.



Τέσσερις (4) ειδικές μπάρες, για συγκράτηση του αλατοδιανομέα στην καρότσα του
οχήματος.



Περιστρεφόμενο φανό εργασίας στο πίσω μέρος του αλατοδιανομέα.



Αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.



Αυτοκόλλητη πινακίδα, διαστάσεων 40 Χ 30, με αναφορά στο πρόγραμμα
ΦιλόΔημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία σχεδιασμού της πινακίδας
θα δοθούν από την Υπηρεσία.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
αλατοδιανομέα, θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus)
και θα επισημανθούν τόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των υπόψη τεχνικών
προδιαγραφών που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή
ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις προσφορές, για
να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση.
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτομερή σχέδια – prospectus με αναλυτικές διαστάσεις,
αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και πλήθους του εξοπλισμού και
κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του συνόλου, ώστε να
προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις στο σύνολό τους, με ποινή αποκλεισμού της
προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία.

3.1 Ειδικό Έντυπο
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το παρακάτω ειδικό έντυπο. Στο έντυπο αυτό θα γραφούν τα παρακάτω:

1. Εργοστάσιο κατασκευής και έτος
2. Τύπος
κατασκευής

αλατοδιανομέα

και

είδος

3. Διαστάσεις αλατοδιανομέα
4. Βάρος αλατοδιανομέα
5. Χωρητικότητα κάδου
6. Εύρος διασκορπισμού
7. Υλικό διασκορπισμού
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3.2 Φύλλο Συμμόρφωσης
Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με
την προσφορά του το Φύλλο Συμμόρφωσης που παρατίθεται στο Κεφάλαιο 8 αυτής της
Τεχνικής Περιγραφής.

4 ΑΔΕΙΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Ο κατασκευαστής του αλατοδιανομέα να είναι πιστοποιημένος με σύστημα διασφάλισης
ποιότητας κατά ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο, για τον συγκεκριμένο αλατοδιανομέα,
παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό.
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο πιστοποιητικό
ISO 9001/2008 ή αντίστοιχο ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των επιμέρους αντικειμένων
της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, εκπαίδευση, εγγυήσεις και τεχνική
υποστήριξη.
3. Ο αλατοδιανομέας θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες που ισχύουν για τον υπόψη εξοπλισμό και θα φέρει την σήμανση CE σύμφωνα με
το ΠΔ 377 (ΦΕΚ 160Α /15.09.93).

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο προμηθευτής θα υποβάλλει κατάλογο ή περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών
συντήρησης καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
Ο Προμηθευτής θα δεσμευτεί εγγράφως για την ύπαρξη των υπόψη μικροανταλλακτικών,
ανταλλακτικών σε όλη τη διάρκεια των εγγυήσεων.

5.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
5.2.1 Εγγυήσεις
1. Ο προμηθευτής, στην προσφορά του θα εγγυηθεί την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία
του αλατοδιανομέα συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα του, για τα πρώτα δύο (2) χρόνια
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του, σε κανονικές συνθήκες χρήσης και
συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας, ο
προμηθευτής θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο τον
αλατοδιανομέα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό ή
αντικανονική συντήρησή του. Οι εν λόγω απαιτούμενες επισκευές θα πραγματοποιούνται
στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, σε συνεργείο του
προμηθευτή με έξοδα του προμηθευτή.
2. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση – επισκευές του
αλατοδιανομέα, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο.
3. Για την υποστήριξη του αλατοδιανομέα και του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά θα εγγυηθεί
για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από τη παράδοσή του προκειμένου για τη διατήρησή του
σε λειτουργία.
Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε
είκοσι (20) ημέρες το αργότερο.
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5.2.2 Βιβλιογραφία
Μία πλήρης σειρά της Βιβλιογραφίας στην Αγγλική ή κατά προτίμηση στην Ελληνική
γλώσσα θα κατατεθεί με την προσφορά για την αξιολόγησή της ως προς την πληρότητα και
καταλληλότητά της από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Αναλυτικά η Βιβλιογραφία θα
περιλαμβάνει:
1. Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του αλατοδιανομέα.
2. Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών.
3. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών.
Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας
Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την τοποθέτης του αλατοδιανομέα σε όχημα αλλά και τον χειρισμό του αλατοδιανομέα και
του εξοπλισμού του και θα είναι στην Ελληνική κατά προτίμηση ή στην Αγγλική γλώσσα. Η
θέση και η λειτουργία όλων των συστημάτων και οργάνων ελέγχου θα καλύπτονται με
φωτογραφίες και περιγραφές που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
1. Πλήρη περιγραφή του αλατοδιανομέα και του εξοπλισμού.
2. Προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση του αλατοδιανομέα αμέσως μετά την
παραλαβή.
3. Οδηγίες τοποθέτησής του στο όχημα.
4. Επιθεώρηση και συντήρηση από τον χειριστή και έλεγχο ετοιμότητας.
Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών
Ο αλατοδιανομέας θα συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών,
διάγνωσης βλαβών και αντικατάστασης ανταλλακτικών, όλων των συστημάτων και
συγκροτημάτων του στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
Εγχειρίδιο ανταλλακτικών
1. Ο αλατοδιανομέας επίσης θα συνοδεύεται από έναν (1) εικονογραφημένο κατάλογο
ανταλλακτικών κατά προτίμηση σε οπτικό δίσκο (CD) αναγνώσιμους από συμβατά PC
(χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή πρόσθετο Software ή Hardware), ή από ένα (1)
βιβλίο εικονογραφημένων ανταλλακτικών.
2. Θα έχει εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες απαραίτητες για τον κατάλληλο
προσδιορισμό όλων των ανταλλακτικών, των συγκροτημάτων και ειδικού εξοπλισμού. Τα
συγκροτήματα ή τα παρελκόμενα θα είναι εικονογραφημένα και θα προσδιορίζονται με
σχετικούς αριθμούς οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι προς τους αριθμούς των καταλόγων
ανταλλακτικών. Επίσης θα περιέχει ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχομένων.

5.2.3 Εκπαίδευση
Ο προμηθευτής πρέπει χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, να παρέξει εκπαίδευση στις
εγκαταστάσεις του Δήμου, σε προσωπικό προτεινόμενο από τον Δήμο, που θα καλύπτει την
τοποθέτηση σε όχημα, τον χειρισμό, την λειτουργία και τις διαδικασίες ελέγχου βλαβών
(troubleshooting (στα μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα) του
προσφερόμενου αλατοδιανομέα.
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6. ΑΠΟΔΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
1. Η παραλαβή του αλατοδιανομέα θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
2. Ο αλατοδιανομέας θα υποβληθεί στις δοκιμές παραλαβής των παραγράφων 5.2 & 5.3.
3. Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις του αλατοδιανομέα σε
σχέση με την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον
προμηθευτή, ενώ ΜΗ συμμόρφωση του προμηθευτή συνεπάγεται αυτομάτως υλοποίηση
των αντίστοιχων όρων της σύμβασης περί «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του
προμηθευτή».

6.2 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο αλατοδιανομέας θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα ελέγχεται για την
επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη μακροσκοπική
συμμόρφωσή του με τους όρους αυτής της τεχνικής περιγραφής.

6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ο λειτουργικός έλεγχος, γίνεται με φροντίδα (οδηγοί, καύσιμα, αλάτι κλπ) και δαπάνη
του προμηθευτή. Ο αλατοδιανομέας θα τοποθετηθεί σε όχημα της Υπηρεσίας του Δήμου
και θα πληρωθεί με αλάτι. Το όχημα δια διανύσει απόσταση τουλάχιστον 5 (πέντε) Km κατά
την διάρκεια των οποία θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του κινητήρα, του δίσκου
διασκορπισμού, του χειριστηρίου καθώς και της ευστάθειας του αλατοδιανομέα επί του
οχήματος (σωστής και ασφαλούς πρόσδεσης επί αυτού). Επιπλέον θα γίνει έλεγχος όπου η
Επιτροπή Παραλαβών κρίνει απαραίτητο.
2. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω ελάχιστοι έλεγχοι και δοκιμές:
2.1. Έλεγχος λειτουργίας του χειριστηρίου.
2.2. Έλεγχος λειτουργίας του δίσκου διασκορπισμού.
2.3. Έλεγχος εύρους ακτίνας διασκορπισμού.
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητάς τους παρατίθενται στον
πίνακα που ακολουθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ)
Συμφωνία της προσφοράς με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
Βάρος αλατοδιανομέα
Χωρητικότητα χοάνης αποθήκευσης
Εύρος διασκορπισμού
Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα,
αισθητικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού)
Καταλληλότητα του προσφερόμενου αλατοδιανομέα
για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο
προορίζεται. (Θα ληφθεί υπ’ όψη η εμπειρία χρήσης
του αλατοδιανομέα στην ελληνική αγορά)
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τεχνική Υποστήριξη (Συντήρηση, Ανταλλακτικά)
Εγγύηση διάθεσης των ανταλλακτικών του
αλατοδιανομέα
Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά
ανταλλακτικών
Βιβλιογραφία και Εκπαίδευση
Αξιοπιστία, στελέχωση, οργάνωση της εταιρείας
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

10
10
10
10
5
5

10
10
10
10
5
5
100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ

=
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΠ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.1 Ο προσφερόμενος αλατοδιανομέας είναι καινούργιος,
αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης

ΝΑΙ

1.2 Δυνατότητα άμεσης και εύκολης τοποθέτησής του επί
της καρότσας οχήματος κατηγορίας pick-up ή ημιφορτηγού

ΝΑΙ

1.3 Κατασκευασμένος με επιμέλεια από αναγνωρισμένο
οίκο με πολυετή πείρα στην κατασκευή τέτοιου είδους
εξοπλισμού και με δυνατότητα άμεσης τεχνικής
υποστήριξης

ΝΑΙ

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ
2.1 Στιβαρής, και ανθεκτικής κατασκευής και πρώτης
χρήσης

ΝΑΙ
Περίπου 190
kg

2.2 Βάρος
ΧΟΑΝΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2.2 Χωρητικότητα

≥700 l

2.3 Ανοξείδωτο δικτυωτό πλέγμα οροφής
2.4 Ανοξείδωτη
λειτουργίας

αλυσίδα

τροφοδοσίας

ΝΑΙ
οριζόντιας

2.5 Ειδικό κάλυμμα με δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής
ή απομάκρυνσής του

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2.6 Ανοξείδωτος με αντιδιαβρωτική προστασία

ΝΑΙ
1,00 m έως
8,00 m

Εύρος διασκορπισμού
Δυνατότητα

ρύθμισης

εύρους

διασποράς

από

το

ΝΑΙ
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χειριστήριο
Δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας διασποράς από το
χειριστήριο

ΝΑΙ

Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης του

ΝΑΙ

Ανακλεινόμενος προς τα επάνω

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δικύλινδρος,
πετρελαιοκίνητος
ή
βενζινοκίνητος,
αερόψυκτος εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης

ΝΑΙ

Με επαρκή ισχύ (να αναφερθεί)

ΝΑΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Χειριστήριο που θα μπορεί να τοποθετηθεί και στο θάλαμο
οδήγησης του οχήματος

ΝΑΙ

Τέσσερις (4) ειδικές μπάρες, για συγκράτηση του
αλατοδιανομέα στην καρότσα του οχήματος

ΝΑΙ

Περιστρεφόμενος φανός εργασίας

ΝΑΙ

Αυτοκόλλητη πινακίδα, διαστάσεων 40 Χ 30, με αναφορά
στο πρόγραμμα ΦιλόΔημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών

ΝΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον
Κ.Ο.Κ.

ΝΑΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008
του κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο αλατοδιανομέα

ΝΑΙ

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008
του υποψήφιου προμηθευτή

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ
Κατάλογος απαιτούμενων εργασιών συντήρησης

ΝΑΙ

Κατάλογος απαιτούμενων ανταλλακτικών

ΝΑΙ

Εγγύηση καλής λειτουργίας

≥ 2 έτη

Κατά το διάστημα ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας,
οι βλάβες θα αποκαθίστανται στις εγκαταστάσεις της
Υπηρεσίας, και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, σε συνεργείο
του προμηθευτή με έξοδα του προμηθευτή

ΝΑΙ

Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για
συντήρηση – επισκευές του αλατοδιανομέα, θα
απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης εργασιών, σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο

ΝΑΙ
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Εγγύηση διάθεσης των ανταλλακτικών του αλατοδιανομέα
για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια
Διάστημα παράδοσης
ανταλλακτικών

των

ζητούμενων

κάθε

φορά

≥ 5 έτη
≤ 20 ημέρες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ) – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τεχνικό
Εγχειρίδιο
αλατοδιανομέα

χρήσης

–

λειτουργίας

του

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών

ΝΑΙ

Εγχειρίδιο ανταλλακτικών

ΝΑΙ

Εκπαίδευση

ΝΑΙ

Λυκόβρυση, 27/2/2019

Λυκόβρυση, 27/2/2019
Θεωρήθηκε

Η συντάκτρια

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθηνά Τογκαλίδου

Δημήτριος Χαρισιάδης

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
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