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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 
 

241.934,69 ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

58.064,33 Φ.Π.Α. (24%) 

299.999,02 κε ην Φ.Π.Α. 
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1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
 
 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ απφ ην ειεχζεξν 
εκπφξην γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. 
 

Α/Α 
Οκάδαο 

Πεξηγξαθή Τιηθνύ 

Κσδηθόο  
ηνπ Κνηλνύ  
Λεμηινγίνπ  
Γεκνζίσλ  

πκβάζεσλ  
(CPV) 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόη
εηα 

Σηκή  
Μνλάδαο  

(€) 

ύλνιν (€) 

Κ.Α. 
 35-7131.0003 

(ΑΣΑ) 

Κ.Α.  
64-7131.0002 

(«ΦΗΛΟΓΖΜΟ 
ΗΗ») 

1 
Γεσξγηθνί 
ειθπζηήξεο (Σξαθηέξ) 
80ΖΡ θαηλνχξγηνη 

16700000-2 Σεκάρην 2 49.193,55 98.387,10  

2 
Γεσξγηθφο  
ειθπζηήξαο  (Σξαθηέξ) 
55ΖΡ θαηλνχξγηνο 

16700000-2 Σεκάρην 1 32.258,06  32.258,06 

3 

Μηθξφ θνξηεγφ φρεκα 
ηχπνπ «Pick-up» 4×4, 
ηεηξάζπξν, θαηλνχξην ή 
κεηαρεηξηζκέλν 

34131000-4 Σεκάρην 3 19.623,39 58.870,17  

4 

Πιαηθφξκεο-θαξφηζεο 
αλαηξεπφκελεο 
ξπκνπιθνχκελεο  
απφ Σξαθηέξ θαηλνχξγηεο 

16500000-0 Σεκάρην 2 4.032,26  8.064,52 

5 

Απνξξνθεηήξεο  
θχιισλ βελδηλνθίλεηνη 
κε βάζε ζηεξέσζεο ζε 
θαξφηζα θαηλνχξγηνη 

16160000-4 Σεκάρην 2 2.016,13 4.032,26  



   

 

 

3 

 

6 

Τδξαπιηθφο Βξαρίνλαο 
κε Καηαζηξνθέα 
θαη Κεθαιή Κιαδέκαηνο 
παξειθφκελνο 
ζε  Γεσξγηθφ Διθπζηήξα 
θαηλνχξγηνο 

16810000-6 Σεκάρην 1 21.774,19  21.774,19 

7 

Τδξαπιηθφο Βξαρίνλαο 
κε Καηαζηξνθέα 
παξειθφκελνο 
ζε  Γεσξγηθφ Διθπζηήξα 
θαηλνχξγηνο 

16810000-6 Σεκάρην 1 15.322,58  15.322,58 

8 
θαπηηθή θαδέλα γηα 
δηάλνημε απιαθηψλ 
θαηλνχξγηα 

16000000-5 Σεκάρην 1 3.225,81  3.225,81 

ΤΝΟΛΟ: 161.289,53 80.645,16 

Φ.Π.Α. (24%): 38.709,49 19.354,84 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 199.999,02 100.000,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 299.999,02 

 
Ζ αγνξά ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θξίλεηαη σο αλαγθαία γηα ηνλ θαζαξηζκφ απφ ρφξηα ησλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ θαη γεληθά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε πξαζίλνπ ζε πάξθα θαη πιαηείεο  ηνπ 
Γήκνπ. 

Ζ αγνξά ησλ κηθξψλ θνξηεγψλ νρεκάησλ ηχπνπ «αγξνηηθφ» 4×4 θξίλεηαη σο αλαγθαία ιφγσ έιιεηςεο 
θαηάιιεισλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπιάρηζηνλ (4) επηβαηψλ, εηδηθά ησλ ζπλεξγείσλ ηεο 
Γεσπνληθήο ππεξεζίαο καδί κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηνπο, γηα εξγαζίεο πξαζίλνπ νη νπνίεο, ιφγσ δχζβαησλ, 
θαη καθξηλψλ ηνπνζεζηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη πιένλ ν Γήκνπ Σξηθθαίσλ ιφγσ ηεο επέθηαζεο «Καιιηθξάηε», δελ 
είλαη πιένλ αληηκεησπίζηκεο κε ηα ππάξρνληα κέζα. 

Ζ αγνξά αλαηξεπφκελεο πιαηθφξκαο-θαξφηζαο  πνπ ζα ξπκνπιθείηαη απφ ηξαθηέξ θξίλεηαη αλαγθαία γηα 
ηελ κεηαθνξά θιαδηψλ, θχισλ, ρσκάησλ θ.ι.π. εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο Πξαζίλνπ.  

Ζ αγνξά βελδηλνθίλεησλ απνξξνθεηήξσλ θχιισλ κε βάζε ζηεξέσζεο  ζε θαξφηζα  θξίλεηαη σο αλαγθαία 

γηα ηε ζπγθέληξσζε θχιισλ θαη θνκκέλσλ ρφξησλ ζε θαξφηζα απηνθηλήηνπ ή πιαηθφξκα. 
          Ζ αγνξά ηνπ πδξαπιηθνχ βξαρίνλα κε θαηαζηξνθέα θαη θεθαιή θιαδέκαηνο  πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε 
γεσξγηθφ ειθπζηήξα θξίλεηαη σο αλαγθαία γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ νδνζηξσκάησλ (θνπή πξαζίλνπ), ηελ θνπή 
θιαδηψλ, ηνλ θαζαξηζκφ θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο, θηι. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζα επηηξέπεη ηελ εξγαζία ηνπ ζε απφηνκεο 
πιαγηέο ησλ δξφκσλ θαη ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη κέξε. 
          Ζ αγνξά ηνπ πδξαπιηθνχ βξαρίνλα κε θαηαζηξνθέα πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε γεσξγηθφ ειθπζηήξα θξίλεηαη σο 
αλαγθαία ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνκάθξπλζε ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο θαηά κήθνο ησλ δεκνηηθψλ δξφκσλ πνπ 
πξνεμέρνπλ ζηηο δεκνηηθέο νδνχο, ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κε ηελ θνπή ηεο βιάζηεζεο πνπ αθελφο 
κεηψλεη ή δπζρεξαίλεη ηελ νξαηφηεηα ησλ νδεγψλ, αθεηέξνπ κπνξεί λα παξεκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα ζηελ 
θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα ζήκαλζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ δεκνηηθψλ δξφκσλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε 
ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα έλαξμε θαη εμάπισζε ππξθαγηψλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλάπηπμε ππθλήο θαη 
μεξήο βιάζηεζεο ζηα εξείζκαηα ησλ νδψλ , δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ε βειηίσζε 
ηεο εηθφλαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

Ζ αγνξά ζθαπηηθήο θαδέλαο γηα δηάλνημε απιαθηψλ θξίλεηαη σο αλαγθαία γηα άλνηγκα απιαθηψλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία απηφκαηνπ πνηίζκαηνο ζε λένπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζε-επηζθεπή ζε ππάξρσλ 
ρψξνπο . 

H πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α:64-7131.0002 θαη 
απφ ΑΣΑ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α:35-7131.0003, θαη ζα πινπνηεζεί κε δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 
θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 
πνηφηεηαο – ηηκήο αλά νκάδα γηα ηηο νκάδεο 1,2, θαη 3 θαη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, αλά νκάδα γηα ηηο νκάδεο, 4,5, 6,7 θαη 8, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε (Σερληθή Έθζεζε, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.) ηα νπνία 
ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε . Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζηελ 
πξνυπνινγηζκέλε ηηκή ηνπ θάζε είδνπο (ηεκαρίνπ) ηεο παξνχζαο Μειέηεο, ε αλαθεξφκελε ηηκή, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, είλαη ε αλψηεξε θαη φηη ην θάζε είδνο ζηελ ίδηα νκάδα κπνξεί λα πξνζθεξζεί κε δηαθνξεηηθή ηηκή θαη 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (εθηφο αλ ζην Κεθάιαην 2: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά). Ζ Αμηνιφγεζε 
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γίλεηαη κελ αλά είδνο γηα ηελ θάζε Οκάδα αιιά θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε  βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο  πνηφηεηαο- ηηκήο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ γηα κία νκάδα θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ απηήο 
ρσξίο ππέξβαζε ησλ πεξηγξαθνκέλσλ πνζνηήησλ. Απφξξηςε είδνπο ή εηδψλ κίαο νκάδαο επηθέξεη απηφκαηα ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιφθιεξεο ηεο νκάδαο. 

Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ, ε αληίζηνηρε απφθιηζε πξέπεη λα είλαη εληόο ηνπ εχξνπο 5%. 
Σα ελ ιφγσ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ζα παξαδνζνχλ πξνζσξηλά γηα καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη κεηά 

νξηζηηθά ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ή ζε ζεκείν θνηλά απνδεθηφ απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε, έηνηκα 
πξνο ρξήζε ή/θαη θπθινθνξία. Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα λα θξίλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο σο νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο, λα πξνρσξήζεη ζηελ απφξξηςε ή κε ηεο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο. Θα είλαη πιήξσο εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γηα ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα απφ αξκφδηα Γεκφζηα 
Τπεξεζία θαη ζα έρνπλ ηζρχνληα έιεγρν Κ.Σ.Δ.Ο. φπνπ απηφ απαηηείηαη. ηελ πξνζθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ θαη 
εηδηθά γηα ηα νρήκαηα, ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα έμνδα έθδνζεο άδεηαο – θξαηηθψλ πηλαθίδσλ (ηέιε 
ηαμηλφκεζεο, εθνξίαο, ηέιε θπθινθνξίαο ηξέρνληνο έηνπο παξάδνζεο ηνπ θάζε νρήκαηνο) ζην φλνκα ηνπ Γήκνπ 
Σξηθθαίσλ. Σν θάζε φρεκα ινηπφλ, ζα παξαδνζεί κε ηελ άδεηα θαη ηηο λφκηκεο θξαηηθέο πηλαθίδεο, ειεχζεξν απφ 
θάζε επηπιένλ επηβάξπλζε, ζην Γήκν Σξηθθαίσλ (δειαδή κε ην θιεηδί ζην ρέξη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ ηνπ απηνθηλήηνπ, ηειψλ θπθινθνξίαο, πηλαθίδσλ 
θπθινθνξίαο θ.ιπ., πιελ αζθάιηζεο). 

Σα ακεηαρείξηζηα θαη θαηλνχξηα νρήκαηα ζα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο εληφο ηνπ έηνπο 2020. 
Γηα ηα ακεηαρείξηζηα θαη θαηλνχξηα νρήκαηα, ε πξναλαθεξφκελε χπαξμε ζπλεξγείνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ραίξεη επίζεκεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή. Απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο 
ζπλεξγείνπ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ζε ηζρχ, θαηάιιειε γηα ηηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηα 
πιαίζηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ νρεκάησλ. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξνζθνκίζεη κε 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο 
ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαδφκελν (ππνρξεσηηθά εμνπζηνδνηεκέλν) ζπλεξγείν απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή γηα 
εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ, ζα θαηαζέζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επίζεο αληίγξαθν 
ηεο άδεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ζπλεξγείνπ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ φηη, ζε πεξίπησζε 
αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο εξγαζίεο απηέο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα βάζηκν ιφγν δελ είλαη δπλαηή, γίλεηαη δεθηή ε πξνζθφκηζε 
έλνξθεο βεβαίσζεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο αδπλακίαο ζπλνδεπφκελε απφ πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε. 
Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔ θαη λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα, ε παιαηφηεηα ρξήζεο ησλ νρεκάησλ είλαη απηή ηεο εκεξνκελίαο ηεο 1
εο

 
Αδείαο Κπθινθνξίαο παγθνζκίσο ην πιήξεο ηζηνξηθφ ηεο νπνίαο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο (θαηαζθεπήο 
πιαηζίνπ) ζα πξέπεη λα δίδεηαη. ε πεξίπησζε απψιεηαο, ε παιαηφηεηα είλαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ θάζε 
νρήκαηνο θαη πιαηζίνπ πνπ πηζηνπνηείηαη κε αληίζηνηρν ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ηεισλείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνζθεξφκελεο εγγχεζεο, απαηηείηαη απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ ε χπαξμε, γηα επηζθεπέο θαη ζέξβηο, ζπλεξγείνπ 
πιήξνπο θάιπςεο, δηθνχ ηνπ ή (απνδεδεηγκέλα εγγξάθσο) ζπλεξγαδφκελνπ κε απηφλ. Απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ζε ηζρχ, θαηάιιειε γηα ηηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ 
απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ νρεκάησλ. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 
πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
δηαγσληδφκελνο ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαδφκελν ζπλεξγείν γηα εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ, ζα θαηαζέζεη κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επίζεο αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ζπλεξγείνπ 
θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ φηη, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα 
εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο εξγαζίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 
άδεηαο γηα βάζηκν ιφγν δελ είλαη δπλαηή, γίλεηαη δεθηή ε πξνζθφκηζε έλνξθεο βεβαίσζεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 
αδπλακίαο ζπλνδεπφκελε απφ πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε. Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔ θαη 
λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζήο ηνπ, απηφ κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ είηε ζα επηζθεπάδεηαη άκεζα θαη νξηζηηθά επηηφπνπ απφ θηλεηή ηνπ κνλάδα (θαηά ηα σο άλσ 
πεξηγξαθφκελα) είηε ζα κεηαθέξεηαη ζην πιεζηέζηεξν δεισκέλν ή εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. Σα ζπλεξγεία απηά 
ζα δειψλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, επηζεκαίλνληαο ην πιεζηέζηεξν ζηελ πφιε ησλ Σξηθάισλ θαη ηελ 
απφζηαζε απφ ην θέληξν απηήο. Ζ πξναλαθεξφκελε εγγχεζε γηα ηελ νπνία απαηηείηαη πιήξεο θάιπςε γηα ηε 
δεισκέλε απφ ηνλ Αλάδνρν δηάξθεηα, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηδίσλ όξσλ φπσο θαη ε πξνζθεξφκελε απφ 
ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή (εξγνζηαζηαθή) γηα ην ίδην φρεκα εθφζνλ απηφ ζπλερίδεη λα δηαηίζεηαη αγνξά απφ ηνλ 
ηειεπηαίν θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε γηα ην νκνηφηεξν δηαηηζέκελν φρεκα. 

Οη ρξφλνη παξάδνζεο (ε νπνία ζα γίλεη ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, εθηφο αλ ζπκθσλεζεί 
δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν πιεπξέο) νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή 
άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 
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ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4412/2016. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 
παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, 
ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 
 

Ο πληάμαο 
 
 
 
 

Νηαληόπνπινο Κσλ/λνο 
Σερλνιόγνο Γαζνπόλνο Α’β 

 
ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 
θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ 

 
 
 
 

σηήξηνο Γεσξγνκάλνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Σξίθαια,  16 Ννεκβξίνπ 2020 

Ζ Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
Καζαξηόηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

α.α. 
 
 
 

σηήξηνο Υειηδώλεο 
Σερλνιόγνο Γεσπόλνο ΣΔ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

  
  
  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Πξνκήζεηα νρεκάησλ- κεραλεκάησλ θαη  
παξειθόκελσλ» 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 299.999,02 € κε ηνλ Φ.Π.Α. 

   

   
                                                            ΚΧΓΗΚΟΗ:(νηθ.έηνπο      Κ.Α. 35-7131.0003 (ΑΣΑ) 
                                                                                   2020)       Κ.Α. 64-7131.0002 («ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
 
 
 

2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ 1: ΓΔΧΡΓΗΚΟΗ ΔΛΚΤΣΖΡΔ (ΣΡΑΚΣΔΡ) ΚΑΗΝΟΤΡΗΟΗ  80ΖΡ  
 
   ΓΔΝΗΚΑ 
 

 Ζ πξνο πξνκήζεηα γεσξγηθνί ειθπζηήξεο ζα είλαη θαηλνχξγηνη πξψηεο ρξήζεο, θαιήο θαηαζθεπήο, απφ ηνπο 
θπθινθνξνχληα επξέσο ζηελ Διιάδα, αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, γλσζηνχ θαη κε θαιή θήκε εξγνζηαζίνπ. 

 Kαη ηα δύν ηεκάρηα απηήο ηεο νκάδαο ζα είλαη ηδίνπ ηχπνπ, θαηαζθεπαζηή, κνληέινπ θαη ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, θαη ηηκήο.  

Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε ηνπ άμνλα θαη ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθά κεραλήκαηα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή 
ή έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. 

 Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο (CE., θαη ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή) κε πξνηίκεζε ρψξα 
πξνειεχζεσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηελ Τπεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη ηα 
απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο.  

ηελ θνλζφια ζα ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη φξγαλα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο. 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ νη ελ ιφγσ ειθπζηήξεο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εξγνζηαζηαθφ Air – condition, θαη ξάδην-cd  
κε ηελ απαξαίηεηε εγθαηάζηαζε ( θαισδίσζε, θεξαία, ερεία) 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ εμαξηήζεσλ ηνπ ειθπζηήξα ζα είλαη πδξαπιηθή. 
 Δπίζεο, ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ηξίγσλν βιαβψλ, ππξνζβεζηήξα, θ.ι.π. 

θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή, φπσο θαη ην βηβιίν παξαγγειίαο 
αληαιιαθηηθψλ.  

 O πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ’ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ 
ζρεηηθψλ άδεησλ θαη πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Σα ελ ιφγσ νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Γήκν έηνηκα πξνο 
θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, 
θιπ..   

 Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ νξηζηηθά ην ελ ιφγσ νρήκαηα, απηά ζα παξαδνζνχλ κε φια ηα απαηηνχκελα 
εμαξηήκαηα θαη ζπζηήκαηά ηνπο ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ρσξίο 
ηκήκαηα ή ζπγθνιιήζεηο επηπξφζζεηα απηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθηφο αλ ππάξρεη επηζήκσο θαη αξκνδίσο 
έγθξηζε/εμνπζηνδφηεζε γηα ην αληίζεην. Σα νρήκαηα ζα βξίζθνληαη ζε πάξα πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία ρσξίο θζνξέο, ξσγκέο, ζηξεβιψζεηο, ζθνπξηά, δηαξξνέο, παξακνξθψζεηο . 
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Σo φρεκα πξέπεη λα θέξεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΟΥΖΜΑΣΟ 
 

Ο θηλεηήξαο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ζα πξέπεη λα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο (diesel) ζχγρξνλεο  
ηερλνινγίαο, κε ζχζηεκα common rail, πδξφςπθηνο απφ ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο, άξηζηεο θήκεο, 
κεγάιεο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα έηζη ψζηε λα είλαη εμαζθαιηζκέλε, εχθνιε θαη νηθνλνκηθή ε εχξεζε 
αληαιιαθηηθψλ.  

Ζ ζπκπίεζε ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
Ζ πίεζε ιαδηνχ ζα είλαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θηλεηήξα. 
Ζ ηζρχο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο. 
Ο θηλεηήξαο ζα έρεη ηα  εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΛΗΝΓΡΧΝ                                      4  
ΚΤΒΗΜΟ  (cm3 )                                             3400 ηνπιάρηζηνλ  
ΗΠΠΟΓΤΝΑΜΖ                                                   80 HP ηνπιάρηζηνλ  

         ΜΔΓΗΣΖ ΡΟΠΖ (Nm)                                         340 Nm ηνπιάρηζηνλ  
         ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΟΥΔΗΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ              120 Lηη.  πεξίπνπ 
 
ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ - ΚΗΒΧΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ  
 
         Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα απηή ηελ θαηεγνξία ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θαη 
ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηνχκελεο επηδφζεηο 
ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 
ΖΜΗΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΗΒΧΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ   ηνπιάρηζηνλ 24+24 εκπξνζζνπνξείαο + νπηζζνπνξείαο   
ΜΔΓΗΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ        40 ρικ/ψξα ηνπιάρηζηνλ 
ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ      4WD ( Ζ εκπινθή ηνπ εκπξφζζηνπ δηαθνξηθνχ ζα γίλεηαη κέζσ δηαθφπηε 

ή άιινπ αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ θακπίλα νδήγεζεο).  
       Θα ππάξρεη ζχζηεκα κπινθέ δηαθνξηθνχ κέζσ δηαθφπηε, ψζηε λα κπνξεί ν ειθπζηήξαο λα αληαπεμέιζεη ζε 
δχζθνιεο ζπλζήθεο. 
            Θα δηαζέηεη ειεθηξνπδξαπιηθή ξεβέξζα.  
 
 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΝΤΦΧΖ ΚΑΗ  P.T.O. ( Power Take Off)   
 

          Ο πξνο πξνκήζεηα ειθπζηήξαο ζα δηαζέηεη νπίζζην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο (ΡΣΟ) .   

Σν ΡΣΟ ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη ζηηο 540, 540Δ θαη ζηηο 1.000 ζηξ/ιεπηφ ελψ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θαηάιιεισλ 
παξειθφκελσλ ν ειθπζηήξαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζα θέξεη πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηξηψλ ζεκείσλ .  

Ζ αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ησλ πίζσ κπξάηζσλ ηνπ πδξαπιηθνχ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3.900 kg. Θα δηαζέηεη θχξηα 
παξνρή αληιίαο ηνπιάρηζηνλ 55 ιίηξα/ιεπηφ . 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ειθπζηήξα ζα πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

• Λεβηέ ή θνπκπί Ρ.Σ.Ο. γηα ηε ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε ηνπ ζπκπιέθηε ηνπ Ρ.Σ.Ο.  

• Φσηεηλή ιπρλία ΡΣΟ ελδεηθηηθή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ σο άλσ ιεβηέ 

 
Θα δηαζέηεη ηξία (3) δεχγε κεραληθψλ βαιβίδσλ εμσηεξηθψλ εξγαζηψλ νη νπνίεο ζα ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ 
θακπίλα κέζσ εηδηθψλ ρεηξηζηεξίσλ.  
 
ΠΛΑΗΗΟ – ΑΜΑΞΧΜΑ 
 
            Ζ θαηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θάζε είδνπο θαηαπνλήζεηο θαη 
θνξηία θαη  ζα έρεη πιήξε αληηζθσξηθή θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Θα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν θαη αξθεηά 
επέιηθην, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ πξννξίδεηαη. 
             
ΒΑΡΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 
 

- Σν βάξνο κε θακπίλα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3700 kg  ρσξίο αληίβαξα. 
- Ο ειθπζηήξαο ζα πξέπεη λα θέξεη κπξνζηηλά αληίβαξα ηνπιάρηζηνλ 200kg, θαζψο  θαη αληίβαξα 
ζηνπο πίζσ ηξνρνχο ηνπιάρηζηνλ 200kg ζπλνιηθά . 
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ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ 
 
          Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή πέδεζε ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ππφ πιήξεο 
θνξηίν, ζα ζπκθσλεί κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ζα είλαη σο θαησηέξσ: 
          Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί ζηνπο δχν πίζσ ή θαη ζηνπο ηέζζεξηο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο γηα 
απνηειεζκαηηθφ θξελάξηζκα ηνπ κεραλήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ πέδεζε ζα επηηπγράλεηαη κέζσ δχν 
μερσξηζηψλ πνδνκνριψλ πέδεζεο (ζα επελεξγεί είηε μερσξηζηά είηε ζπγρξφλσο).  

Σν κεράλεκα ζα θέξεη ρεηξφθξελν κεραληθνχ ηχπνπ, ηθαλνχ λα ην αθηλεηνπνηεί πιήξσο θαηά ηε ζηάζκεπζε ζε 
νδφζηξσκα κε αλεθνξηθή θιίζε θαη λεθξφ ζηνλ επηινγέα ηαρπηήησλ. 

 
ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
 

         Ο ειθπζηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηηκφλη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο ζηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο. 

         Σν ηηκφλη ζα είλαη ξπζκηδφκελν κε εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν.  

         Ζ αθηίλα ζηξνθήο ηνπ κεραλήκαηνο λα κελ μεπεξλά ηα 4,5 κέηξα θαη ε γσλία ζηξνθήο ηνπ εκπξφζζηνπ 
άμνλα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 55

ν
 γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ επειημία θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

 
ΣΡΟΥΟΗ – ΔΛΑΣΗΚΑ 

        Σα ειαζηηθά, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηνλ ηχπν κε ηνλ αλαγξαθφκελν ζηελ έγθξηζε ηχπνπ ηνπ 
κεραλήκαηνο. Να δνζνχλ ν ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ειθπζηήξα. 
        Να θέξεη αληίβαξα ζηνπο πίζσ ηξνρνχο  ηνπιάρηζηνλ 200 kg ζπλνιηθά. 
        Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζα δηαζέηε θηεξά ζηνπο ηξνρνχο. 
 
ΚΑΜΠΗΝΑ ΟΓΖΓΖΖ 
 
        Ζ θακπίλα  ζα είλαη εξγνλνκηθά έηζη ζρεδηαζκέλε ,ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνλ νδεγφ – ρεηξηζηή κηα αζθαιή θαη 
άλεηε νδήγεζε. 
        Θα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, αζθαιείαο  κε κία ή δχν πφξηεο δηέιεπζεο. Θα δηαζέηεη ζχζηεκα αεξηζκνχ, 
ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγνζηαζηαθφ A/C (air condition ), θαη ξάδην-cd  κε ηελ απαξαίηεηε 
εγθαηάζηαζε ( θαισδίσζε, θεξαία, ερεία) 
        Όινη νη ρεηξηζκνί θαη ε νδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην ίδην θάζηζκα πνπ ζα είλαη ξπζκηδφκελν 
κε ζχζηεκα ακνξηηζέξ γηα ηελ απνξξφθεζε θξαδαζκψλ .  

        Θα έτει κάθιζμα ζσνοδηγού ζηην αριζηερή πλεσρά ηης καμπίνας. 
        Θα θέξεη αθφκα εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δεμηά θαη αξηζηεξά, παινθαζαξηζηήξεο (εκπξφο-πίζσ). 
        Θα δηαζέηεη πιήξεο ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο, έλδεημεο θαη ειέγρνπ, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνθπγή βιαβψλ 
       ηελ θακπίλα ζα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ φξγαλα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο: ζηξνθφκεηξν, σξφκεηξν, δείθηε 
θαπζίκνπ, δείθηε ζεξκνθξαζίαο, δηαθφπηεο γηα ηα θψηα πνξείαο- θψηα εξγαζίαο θαη δεηθηψλ αιιαγήο 
θαηεχζπλζεο, δηαθφπηεο παινθαζαξηζηήξσλ, θαη έλα θσηεηλφ επαλαιήπηε (θάξν) ρξψκαηνο πνξηνθαιί ζε 
εκθαλέο ζεκείν επί ηεο θακπίλαο. 
 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  
 
        Ο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα έρεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., δειαδή ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θσηηζηηθά ζψκαηα γηα λπθηεξηλή 
εξγαζία (εκπξφο-πίζσ), παινθαζαξηζηήξεο, θιαο, κπαηαξία, θ.ι.π.  
 
ΔΓΓΡΑΦΑ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
 
       Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ Έγθξηζε Δγθεθξηκέλνπ Σχπνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  ή δειηίνπ ηαμηλφκεζεο 
       Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ ηα δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ζρέδηα, έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά 
καδί κε ηηο πξνζθνξέο. 
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ΔΓΓΤΖΖ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 
 

Δπηζπκεηφ είλαη ζηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο λα αλαιακβάλεη ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε 
ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ 
ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. 

Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο θαη αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο γηα ην πιήξεο φρεκα θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή 
ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ηελ νξηζηηθή παξάδνζή ηνπ ζην Γήκν Σξηθθαίσλ 
ρσξίο πεξηνξηζκφ σξψλ ιεηηνπξγίαο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ηνπο γηα 
αληίζηνηρν θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην φρεκα (ή ην πιεζηέζηεξν παξφκνην, κεηαγελέζηεξν, ειιείςεη φξσλ θαη 
θαιχςεσλ εγγχεζεο γηα ην ίδην). ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλαδφρνπο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακηά 
επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ 
δελ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε πεξίπησζε νιηθήο κε 
επηζθεπάζηκεο βιάβεο πξνεξρνκέλεο απφ θαθή θαηαζθεπή (αζηνρία πιηθνχ θ.ιπ.) ή ιφγσ αηπρήκαηνο απφ ηελ 
ίδηα αηηία (θαθή θαηαζθεπή), ην φρεκα ζα αληηθαζίζηαηαη εμ' νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Γηα ηα νρήκαηα, ε πξναλαθεξφκελε χπαξμε ζπλεξγείνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ραίξεη επίζεκεο 
εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή, ην νπνίν ζα θαιχπηεη πιήξσο φιεο ηεο επεκβάζεηο ηεο 
πξνζθεξφκελεο εγγχεζεο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. Απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ απφ ηνλ 
αξκφδην θνξέα ζε ηζρχ, θαηάιιειε γηα ηηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ησλ νρεκάησλ. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο ρξεζηκνπνηεί 
ζπλεξγαδφκελν (ππνρξεσηηθά εμνπζηνδνηεκέλν) ζπλεξγείν απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή  γηα εθηέιεζε 
θάπνησλ εξγαζηψλ, ζα θαηαζέζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επίζεο αληίγξαθν ηεο 
άδεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ζπλεξγείνπ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ φηη, ζε πεξίπησζε 
αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο εξγαζίεο απηέο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα βάζηκν ιφγν δελ είλαη δπλαηή, γίλεηαη δεθηή ε πξνζθφκηζε 
έλνξθεο βεβαίσζεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο αδπλακίαο ζπλνδεπφκελε απφ πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε. 
Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔ θαη λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζήο ηνπ, απηφ κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ είηε ζα επηζθεπάδεηαη άκεζα θαη νξηζηηθά επηηφπνπ απφ θηλεηή ηνπ κνλάδα (θαηά ηα σο άλσ 
πεξηγξαθφκελα) είηε ζα κεηαθέξεηαη ζην πιεζηέζηεξν δεισκέλν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. Σα ζπλεξγεία απηά 
ζα δειψλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, επηζεκαίλνληαο ην πιεζηέζηεξν ζηελ πφιε ησλ Σξηθάισλ θαη ηελ 
απφζηαζε απφ ην θέληξν απηήο. Ζ πξναλαθεξφκελε εγγχεζε γηα ηελ νπνία απαηηείηαη πιήξεο θάιπςε γηα ηε 
δεισκέλε απφ ηνλ Αλάδνρν δηάξθεηα, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηδίσλ όξσλ φπσο θαη ε πξνζθεξφκελε απφ 
ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή (εξγνζηαζηαθή) γηα ην ίδην φρεκα. 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηελ επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 
νρήκαηνο ζηελ πξψηε πξνγξακκαηηζκέλε πιήξε ζπληήξεζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ (θίιηξσλ, ιηπαληηθψλ θ.ιπ.). 

Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο γηα ηελ επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ 
γηα πέληε (5) ρξφληα ηα νπνία ζα πξνκεζεχεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αηηηνινγεκέλε θαη αλαγθαία 
δήηεζή ηνπο. 

 
ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
 
          Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ ζην ρψξν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  
          (ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν πιεπξέο) κε ηα 
έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή.       
           Οη ρξφλνη παξάδνζεο  νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
ΔΝΣΤΠΑ 
 

Κάζε φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ κηα πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηψλ ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, 
δειαδή βηβιίν αληαιιαθηηθψλ, βηβιίν επηζθεπψλ (manual) θαη βηβιίν ζπληήξεζεο. 

Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 
 
ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ ζα πξνβεί ζε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηνπ ππφ πξνκήζεηα 
νρήκαηνο θαη ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ. Κακηά παξαιαβή δελ ζα γίλεη κεηέπεηηα 
νξηζηηθή αλ ην πξνζθεξφκελν φρεκα δελ είλαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη δελ παξέρεηαη ε απαηηνχκελε εγγχεζε 
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αληαιιαθηηθψλ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ή αλ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 
Γεληθά ηα νρήκαηα θαηά ηελ νξηζηηθή παξάδνζε, ζα είλαη ζπληεξεκέλα θαη ζα βξίζθνληαη ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε θαη έηνηκν από πάζεο πιεπξάο (έγγξαθα, εμαξηήκαηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηλαθίδεο θ.ιπ., 
πιελ αζθάιηζεο) πξνο ζχλλνκε θαη αζθαιή ρξήζε θαη θπθινθνξία  ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηελ 
Διιάδα ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο ηζρχνπζαο θαηά ηελ παξάδνζε Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ. 
 
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΟΡΟΗ 
 

Κάζε απφθιηζε ζηηο αλαθνξέο πνπ απνηεινχλ «φξν απαξάβαην» δχλαηαη λα επηθέξνπλ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θξίλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο πξνδηαγξαθήο σο νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο λα πξνρσξεί ζηελ απφξξηςε ή κε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. 
 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οη πξνζθνξέο ζα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ νρήκαηνο φπσο εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, εξγνζηαζηαθφο ηχπνο θ.ιπ. θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα κειέηε (φπσο δηαζηάζεηο, κήθνο κε ηα κπξάηζα, πιάηνο ειάρηζην - κέγηζην, χςνο, ειάρηζηε απφζηαζε 
απφ ην έδαθνο, κεηαμφλην, βάξνο, άλνηγκα ηξνρψλ εκπξφο-πίζσ θ.ιπ.) Με ηελ θάζε πξνζθνξά ζα δίδνληαη 
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ: 
α. Όηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη 

πξνδηαγξαθέο, ζα παξαδνζνχλ κε ηαθηνπνηεκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 
θπθινθνξία ηνπο, (απαηηνχκελε Έγθξηζε Σχπνπ, πηζηνπνηεηηθά ηεισλείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί 
λφκηκε Άδεηα Κπθινθνξίαο γηα ην Γήκν, πηλαθίδεο, θ.ιπ.). 

β. Όηη ην φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θ.ιπ., πιελ 
αζθάιηζεο. 

γ. Όηη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή φια ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηελ ειηθία ησλ νρεκάησλ (πηζηνπνηεηηθφ ηεισλείνπ, 1ε Άδεηα 
Κπθινθνξίαο, βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή θ.ιπ.). 

δ. Όηη ζα παξαδψζεη ην φρεκα ζε πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία, κε γεληθφ έιεγρν ζπληήξεζεο («service»: 
ιάδηα, θίιηξα, πγξά, ηκάληεο θ.ιπ.) ην νπνίν ζα έρεη αλαγξαθεί θαη ππνγξαθεί ζην βηβιίν ζπληήξεζεο 
ηνπ νρήκαηνο. 

ε. Γηα ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο, δηαξθνχο παξαθαηαζήθεο θαη παξάδνζεο αληαιιαθηηθψλ 
θαη φινπο ηνπο άιινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζρεηηθνχο κε ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Διιεληθήο Έγθξηζεο Σχπνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ή δειηίνπ ηαμηλφκεζεο ή Τπεχζπλε Γήισζε φηη θαιχπηεηαη απφ ηελ απαηηνχκελε 
Έγθξηζε Σχπνπ, θαη φηη ζα πξνζθνκηζζεί κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο Διιεληθή Έγθξηζε Σχπνπ ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (πιαίζην – ππεξθαηαζθεπή) (ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
         ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή). Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔΔ θαη λα θαηαηεζεί 
         σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο). 
 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 Να αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ (ηχπνπ) ή ηνπ αξρηθνχ ηνπ αλ 
πξφθεηηαη γηα βειηίσζε πξνγελέζηεξνπ κνληέινπ (παξάγνληαο αμηνπηζηίαο νρεκάησλ). 
 Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 

 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Μεηά ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, νδεγψλ θαη ηερληθψλ, ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, είλαη ηα αθφινπζα: 
 

Α/Α 
ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΑΝΑΘΔΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ (100-120) 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΘΔΖ 

(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(ζλ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Κλ×ζλ) 
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Α/Α 
ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΑΝΑΘΔΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ (100-120) 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΘΔΖ 

(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(ζλ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Κλ×ζλ) 

ΟΜΑΓΑ Α’ – ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

1Α Μέγηζηε Ηππνδχλακε HP  

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=80HP έσο 120: ≥90 HP 

0,1  

 

2Α Μέγηζηε Ρνπή  
Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=340 Nm έσο 120: ≥400 
Nm 

0.1  

3Α 
Αλπςσηηθή ηθαλφηεηα 
κπξάηζσλ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

 

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=3900  θηιά έσο 120: ≥4500 

θηιά  0,1  

 

4Α 
Δπειημία θαη αθηίλα 
ζηξνθήο 

 
Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 
100: = 4500mm έσο 120:≤  
3900mm 

0,4  

    

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α’: 0,7  

ΟΜΑΓΑ B’ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΦΖ 

1Β Δγγχεζε ζε κήλεο  

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=12 κήλεο έσο 120: ≥32 
κήλεο 0,05  

 

2Β 

Δγγχηεηα 
εμνπζηνδνηεκέλνπ 
ζπλεξγείνπ  ηνπ Αλαδφρνπ 
γηα επηζθεπέο θαη ζέξβηο 
ηνπ νρήκαηνο ζηελ πφιε 
ησλ Σξηθάισλ 

 

(αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 

100: 40 km έσο 120: ≤10 
km απφ ην θέληξν ησλ 
Σξηθάισλ 

0.2  

 

3Β 
Υξφλνο Τπνζηήξημεο ζε 
Αληαιιαθηηθά ζε κήλεο 

 

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=60 κήλεο έσο 120: ≥120 
κήλεο 0,03  

 

4Β 
Υξφλνο παξάδνζεο ζε 
εκέξεο 

 

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 
100: = 150 εκέξεο έσο 120: 
≤ 10 εκέξεο 0,02  

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β’: 0,3  

ΤΝΟΛΟ (π):  

 
               
Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη 

αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: U = ζ1 ρ Κ1 + ζ2 ρ 

Κ2 +……+ζλ ρ Κλ 
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φπνπ: 
«ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ.  
 
Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
Ζ Δπηηξνπή θαηαηάζζεη ζε πίλαθα ηηο  πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο ησλ βαζκνινγηψλ (U). 
 
Πξνζσξηλόο αλάδνρνο θαηά πεξίπησζε αλαθεξύζζεηαη ν πξνκεζεπηήο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ είλαη εθείλε πνπ  παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν ιόγν (ι), ηεο Οηθνλνκηθήο  
πξνζθνξάο πξνο ηελ  πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο. 
 

ι= 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Ο.Π) 

πλνιηθή Βαζκνινγία (U) 
 
 
ΟΜΑΓΑ 2: ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΔΛΚΤΣΖΡΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ 55ΖΡ 

 
      ΓΔΝΗΚΑ 
 

 Ο πξνο πξνκήζεηα γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα είλαη θαηλνχξγηνο πξψηεο ρξήζεο, θαιήο θαηαζθεπήο, απφ 
ηνπο θπθινθνξνχληα επξέσο ζηελ Διιάδα, αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, γλσζηνχ θαη κε θαιή θήκε εξγνζηαζίνπ. 

 Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε ηνπ άμνλα θαη ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθά κεραλήκαηα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή 
ή έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο (CE., θαη ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή) κε πξνηίκεζε ρψξα 
πξνειεχζεσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ Τπεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη ηα 
απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπ.  

ηελ θνλζφια ζα ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη φξγαλα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο. 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ν ελ ιφγσ ειθπζηήξαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε εξγνζηαζηαθφ Air – condition, θαη ξάδην-cd  
κε ηελ απαξαίηεηε εγθαηάζηαζε ( θαισδίσζε, θεξαία, ερεία) 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ εμαξηήζεσλ ηνπ ειθπζηήξα ζα είλαη πδξαπιηθή. 
 Δπίζεο, ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ηξίγσλν βιαβψλ, ππξνζβεζηήξα, θ.ι.π. 

θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή, φπσο θαη ην βηβιίν παξαγγειίαο 
αληαιιαθηηθψλ.  

 O πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ’ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ 
ζρεηηθψλ άδεησλ θαη πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Σν ελ ιφγσ φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο 
θπθινθνξία-ρξήζε. ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, 
θιπ..   

 Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζεί νξηζηηθά ην ελ ιφγσ φρεκα, απηφ ζα παξαδνζεί κε φια ηα απαηηνχκελα 
εμαξηήκαηα θαη ζπζηήκαηά ηνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ρσξίο 
ηκήκαηα ή ζπγθνιιήζεηο επηπξφζζεηα απηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθηφο αλ ππάξρεη επηζήκσο θαη αξκνδίσο 
έγθξηζε/εμνπζηνδφηεζε γηα ην αληίζεην. Σν φρεκα ζα βξίζθεηαη ζε πάξα πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία ρσξίο θζνξέο, ξσγκέο, ζηξεβιψζεηο, ζθνπξηά, δηαξξνέο, παξακνξθψζεηο . 
 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Σo φρεκα πξέπεη λα θέξεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΟΥΖΜΑΣΟ 
 

Ο θηλεηήξαο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ζα πξέπεη λα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο (diesel) ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, 
κε ζχζηεκα common rail, πδξφςπθηνο απφ ηνπο πιένλ εμειηγκέλνπο ηχπνπο, άξηζηεο θήκεο, κεγάιεο 
θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα έηζη ψζηε λα είλαη εμαζθαιηζκέλε, εχθνιε θαη νηθνλνκηθή ε εχξεζε αληαιιαθηηθψλ.  

Ζ ζπκπίεζε ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
Ζ πίεζε ιαδηνχ ζα είλαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θηλεηήξα. 
Ζ ηζρχο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο. 
Ο θηλεηήξαο ζα έρεη ηα  εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΛΗΝΓΡΧΝ                                      3 ή 4  
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ΚΤΒΗΜΟ  (cm3 )                                             2200 ηνπιάρηζηνλ  
ΗΠΠΟΓΤΝΑΜΖ                                                   55 HP ηνπιάρηζηνλ  

         ΜΔΓΗΣΖ ΡΟΠΖ (Nm)                                         170 Nm ηνπιάρηζηνλ  
         ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΟΥΔΗΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ              40 Lηη.  ηνπιάρηζηνλ  

 
 
ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ - ΚΗΒΧΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ  
 
         Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα απηή ηελ θαηεγνξία ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θαη 
ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηνχκελεο επηδφζεηο 
ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΗΒΧΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ   ηνπιάρηζηνλ 12+12 εκπξνζζνπνξείαο + νπηζζνπνξείαο 
ΜΔΓΗΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ        30 ρικ/ψξα ηνπιάρηζηνλ 
ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ      4WD ( Ζ εκπινθή ηνπ εκπξφζζηνπ δηαθνξηθνχ ζα γίλεηαη κέζσ δηαθφπηε 

ή άιινπ αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ θακπίλα νδήγεζεο).  
       Θα ππάξρεη ζχζηεκα κπινθέ δηαθνξηθνχ, ψζηε λα κπνξεί ν ειθπζηήξαο λα αληαπεμέιζεη ζε δχζθνιεο 
ζπλζήθεο. 
            Θα δηαζέηεη κεραληθή  ξεβέξζα.  
 
 ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΝΤΦΧΖ ΚΑΗ  P.T.O. ( Power Take Off)   
 

          Ο πξνο πξνκήζεηα ειθπζηήξαο ζα δηαζέηεη νπίζζην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο (ΡΣΟ) .   

Σν ΡΣΟ ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη ζηηο 540 θαη ζηηο 540Δ ζηξ/ιεπηφ ελψ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θαηάιιεισλ 
παξειθφκελσλ ν ειθπζηήξαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζα θέξεη πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηξηψλ ζεκείσλ .  

Ζ αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ησλ πίζσ κπξάηζσλ ηνπ πδξαπιηθνχ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1200kg. Θα δηαζέηεη θχξηα 
παξνρή αληιίαο ηνπιάρηζηνλ  30 ιίηξα/ιεπηφ . 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ειθπζηήξα ζα πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

• Λεβηέ ή θνπκπί Ρ.Σ.Ο. γηα ηε ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε ηνπ ζπκπιέθηε ηνπ Ρ.Σ.Ο.  

• Φσηεηλή ιπρλία ΡΣΟ ελδεηθηηθή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ σο άλσ ιεβηέ 

 
Θα δηαζέηεη δχν (2) δεχγε κεραληθψλ βαιβίδσλ εμσηεξηθψλ εξγαζηψλ νη νπνίεο ζα ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ 
θακπίλα κέζσ εηδηθψλ ρεηξηζηεξίσλ.  
 

ΠΛΑΗΗΟ – ΑΜΑΞΧΜΑ 
 
            Ζ θαηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θάζε είδνπο θαηαπνλήζεηο θαη 
θνξηία θαη  ζα έρεη πιήξε αληηζθσξηθή θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Θα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν θαη αξθεηά 
επέιηθην, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ πξννξίδεηαη. 
             
 
ΒΑΡΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 
 

- Σν βάξνο κε θακπίλα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1800 kg  ρσξίο αληίβαξα. 
- Θα θέξεη αληίβαξα κπξνζηά ηνπιάρηζηνλ 100 kg 
 

 
ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ 
 
          Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή πέδεζε ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ππφ πιήξεο 
θνξηίν, ζα ζπκθσλεί κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ζα είλαη σο θαησηέξσ: 
          Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί ζηνπο  δχν πίζσ ή θαη ζηνπο ηέζζεξηο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο γηα 
απνηειεζκαηηθφ θξελάξηζκα ηνπ κεραλήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ πέδεζε ζα επηηπγράλεηαη κέζσ δχν 
μερσξηζηψλ πνδνκνριψλ πέδεζεο (ζα επελεξγεί είηε μερσξηζηά είηε ζπγρξφλσο).  

Σν κεράλεκα ζα θέξεη ρεηξφθξελν κεραληθνχ ηχπνπ, ηθαλνχ λα ην αθηλεηνπνηεί πιήξσο θαηά ηε ζηάζκεπζε ζε 
νδφζηξσκα κε αλεθνξηθή θιίζε θαη λεθξφ ζηνλ επηινγέα ηαρπηήησλ. 
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ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
 

         Ο ειθπζηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηηκφλη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο ζηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο. 

         Σν ηηκφλη ζα είλαη ξπζκηδφκελν κε εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν.  

         Ζ αθηίλα ζηξνθήο ηνπ κεραλήκαηνο λα κελ μεπεξλά ηα 4 κέηξα θαη ε γσλία ζηξνθήο ηνπ εκπξφζζηνπ άμνλα  
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50

ν
 γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ επειημία θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

 
ΣΡΟΥΟΗ – ΔΛΑΣΗΚΑ 

        Σα ειαζηηθά, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηνλ ηχπν κε ηνλ αλαγξαθφκελν ζηελ έγθξηζε ηχπνπ ηνπ 
κεραλήκαηνο. Να δνζνχλ ν ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ειθπζηήξα. 
         Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαη ζα δηαζέηε θηεξά ζηνπο ηξνρνχο. 
 
ΚΑΜΠΗΝΑ ΟΓΖΓΖΖ 
 
        Ζ θακπίλα  ζα είλαη εξγνλνκηθά έηζη ζρεδηαζκέλε ,ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνλ νδεγφ – ρεηξηζηή κηα αζθαιή θαη 
άλεηε νδήγεζε. 
        Θα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, αζθαιείαο  κε κία ή δχν πφξηεο δηέιεπζεο. Θα δηαζέηεη ζχζηεκα αεξηζκνχ, 
ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγνζηαζηαθφ A/C (air condition ), θαη ξάδην-cd  κε ηελ απαξαίηεηε 
εγθαηάζηαζε ( θαισδίσζε, θεξαία, ερεία) 
        Όινη νη ρεηξηζκνί θαη ε νδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην ίδην θάζηζκα πνπ ζα είλαη ξπζκηδφκελν 
κε ζχζηεκα ακνξηηζέξ γηα ηελ απνξξφθεζε θξαδαζκψλ .  
        Θα θέξεη αθφκα εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δεμηά θαη αξηζηεξά, παινθαζαξηζηήξεο (εκπξφο-πίζσ). 
        Θα δηαζέηεη πιήξεο ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο, έλδεημεο θαη ειέγρνπ, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνθπγή βιαβψλ 
       ηελ θακπίλα ζα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ φξγαλα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο: ζηξνθφκεηξν, σξφκεηξν, δείθηε 
θαπζίκνπ, δείθηε ζεξκνθξαζίαο, δηαθφπηεο γηα ηα θψηα πνξείαο- θψηα εξγαζίαο θαη δεηθηψλ αιιαγήο 
θαηεχζπλζεο, δηαθφπηεο παινθαζαξηζηήξσλ, θαη έλα θσηεηλφ επαλαιήπηε (θάξν) ρξψκαηνο πνξηνθαιί ζε 
εκθαλέο ζεκείν επί ηεο θακπίλαο. 
 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  
        Ο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ζα έρεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ 
ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., δειαδή ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θσηηζηηθά ζψκαηα γηα λπθηεξηλή 
εξγαζία (εκπξφο-πίζσ), παινθαζαξηζηήξεο, θιαο, κπαηαξία, θ.ι.π.  
 
ΔΓΓΡΑΦΑ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
       Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ Έγθξηζε Δγθεθξηκέλνπ Σχπνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  ή δειηίνπ ηαμηλφκεζεο 
       Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ ηα δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ζρέδηα, έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά 
καδί κε ηηο πξνζθνξέο. 
 
ΔΓΓΤΖΖ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 
 

Δπηζπκεηφ είλαη ζηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο λα αλαιακβάλεη ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε 
ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ 
ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. 

Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο θαη αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο γηα ην πιήξεο φρεκα θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή 
ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ηελ νξηζηηθή παξάδνζή ηνπ ζην Γήκν Σξηθθαίσλ 
ρσξίο πεξηνξηζκφ σξψλ ιεηηνπξγίαο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ηνπο γηα 
αληίζηνηρν θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην φρεκα (ή ην πιεζηέζηεξν παξφκνην, κεηαγελέζηεξν, ειιείςεη φξσλ θαη 
θαιχςεσλ εγγχεζεο γηα ην ίδην). ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλαδφρνπο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακηά 
επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ 
δελ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε πεξίπησζε νιηθήο κε 
επηζθεπάζηκεο βιάβεο πξνεξρνκέλεο απφ θαθή θαηαζθεπή (αζηνρία πιηθνχ θ.ιπ.) ή ιφγσ αηπρήκαηνο απφ ηελ 
ίδηα αηηία (θαθή θαηαζθεπή), ην φρεκα ζα αληηθαζίζηαηαη εμ' νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Γηα ην φρεκα, ε πξναλαθεξφκελε χπαξμε ζπλεξγείνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ραίξεη επίζεκεο 
εμνπζηνδφηεζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή. Απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ απφ ηνλ 
αξκφδην θνξέα ζε ηζρχ, θαηάιιειε γηα ηηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ηνπ νρήκαηνο. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο ρξεζηκνπνηεί 
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ζπλεξγαδφκελν (ππνρξεσηηθά εμνπζηνδνηεκέλν) ζπλεξγείν απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή γηα εθηέιεζε 
θάπνησλ εξγαζηψλ, ζα θαηαζέζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επίζεο αληίγξαθν ηεο 
άδεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ζπλεξγείνπ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ φηη, ζε πεξίπησζε 
αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο εξγαζίεο απηέο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα βάζηκν ιφγν δελ είλαη δπλαηή, γίλεηαη δεθηή ε πξνζθφκηζε 
έλνξθεο βεβαίσζεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο αδπλακίαο ζπλνδεπφκελε απφ πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε. 
Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔ θαη λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 

ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζήο ηνπ, απηφ κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ είηε ζα επηζθεπάδεηαη άκεζα θαη νξηζηηθά επηηφπνπ απφ θηλεηή ηνπ κνλάδα (θαηά ηα σο άλσ 
πεξηγξαθφκελα) είηε ζα κεηαθέξεηαη ζην πιεζηέζηεξν δεισκέλν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. Σα ζπλεξγεία απηά 
ζα δειψλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, επηζεκαίλνληαο ην πιεζηέζηεξν ζηελ πφιε ησλ Σξηθάισλ θαη ηελ 
απφζηαζε απφ ην θέληξν απηήο. Ζ πξναλαθεξφκελε εγγχεζε γηα ηελ νπνία απαηηείηαη πιήξεο θάιπςε γηα ηε 
δεισκέλε απφ ηνλ Αλάδνρν δηάξθεηα, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηδίσλ όξσλ φπσο θαη ε πξνζθεξφκελε απφ 
ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηή (εξγνζηαζηαθή) γηα ην ίδην φρεκα . 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηελ επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 
νρήκαηνο ζηελ πξψηε πξνγξακκαηηζκέλε πιήξε ζπληήξεζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ (θίιηξσλ, ιηπαληηθψλ θ.ιπ.). 

Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο γηα ηελ επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ 
γηα πέληε (5) ρξφληα ηα νπνία ζα πξνκεζεχεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αηηηνινγεκέλε θαη αλαγθαία 
δήηεζή ηνπο. 

 
ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
 
          Σν φρεκα ζα παξαδνζεί ζην ρψξν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  
          (ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν πιεπξέο) κε ηα 
έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή.       
           Οη ρξφλνη παξάδνζεο  νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
 
ΔΝΣΤΠΑ 
 

Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ κηα πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηψλ ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, 
δειαδή βηβιίν αληαιιαθηηθψλ, βηβιίν επηζθεπψλ (manual) θαη βηβιίν ζπληήξεζεο. 

Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 
 
ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο ζα πξνβεί ζε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηνπ ππφ πξνκήζεηα 
νρήκαηνο θαη ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ. Κακηά παξαιαβή δελ ζα γίλεη κεηέπεηηα 
νξηζηηθή αλ ην πξνζθεξφκελν φρεκα δελ είλαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη δελ παξέρεηαη ε απαηηνχκελε εγγχεζε 
αληαιιαθηηθψλ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ή αλ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

Γεληθά ην φρεκα θαηά ηελ νξηζηηθή παξάδνζε, ζα είλαη ζπληεξεκέλν θαη ζα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε 
θαη έηνηκν από πάζεο πιεπξάο (έγγξαθα, εμαξηήκαηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηλαθίδεο θ.ιπ., πιελ 
αζθάιηζεο) πξνο ζχλλνκε θαη αζθαιή ρξήζε θαη θπθινθνξία  ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα 
ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο ηζρχνπζαο θαηά ηελ παξάδνζε Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ. 
 
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΟΡΟΗ 
 

Κάζε απφθιηζε ζηηο αλαθνξέο πνπ απνηεινχλ «φξν απαξάβαην» δχλαηαη λα επηθέξνπλ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θξίλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο πξνδηαγξαθήο σο νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο λα πξνρσξεί ζηελ απφξξηςε ή κε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. 
 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οη πξνζθνξέο ζα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ νρήκαηνο φπσο εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, εξγνζηαζηαθφο ηχπνο θ.ιπ. θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα κειέηε (φπσο δηαζηάζεηο, κήθνο κε ηα κπξάηζα, πιάηνο ειάρηζην - κέγηζην, χςνο, ειάρηζηε απφζηαζε 
απφ ην έδαθνο, κεηαμφλην, βάξνο, άλνηγκα ηξνρψλ εκπξφο-πίζσ θ.ιπ.) Με ηελ θάζε πξνζθνξά ζα δίδνληαη 
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
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 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ: 
α. Όηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη 

πξνδηαγξαθέο, ζα παξαδνζεί κε ηαθηνπνηεκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 
θπθινθνξία ηνπ, (απαηηνχκελε Έγθξηζε Σχπνπ, πηζηνπνηεηηθά ηεισλείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί 
λφκηκε Άδεηα Κπθινθνξίαο γηα ην Γήκν, πηλαθίδεο, θ.ιπ.). 

β. Όηη ην φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θ.ιπ., πιελ 
αζθάιηζεο. 

γ. Όηη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή φια ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηελ ειηθία ησλ νρεκάησλ (πηζηνπνηεηηθφ ηεισλείνπ, 1ε Άδεηα 
Κπθινθνξίαο, βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή θ.ιπ.). 

δ. Όηη ζα παξαδψζεη ην φρεκα ζε πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία, κε γεληθφ έιεγρν ζπληήξεζεο («service»: 
ιάδηα, θίιηξα, πγξά, ηκάληεο θ.ιπ.) ην νπνίν ζα έρεη αλαγξαθεί θαη ππνγξαθεί ζην βηβιίν ζπληήξεζεο 
ηνπ νρήκαηνο. 

ε. Γηα ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο, δηαξθνχο παξαθαηαζήθεο θαη παξάδνζεο αληαιιαθηηθψλ 
θαη φινπο ηνπο άιινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζρεηηθνχο κε ην ελ ιφγσ φρεκα. 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Διιεληθήο Έγθξηζεο Σχπνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ή δειηίνπ ηαμηλφκεζεο ή Τπεχζπλε Γήισζε φηη θαιχπηεηαη απφ ηελ απαηηνχκελε 
Έγθξηζε Σχπνπ, θαη φηη ζα πξνζθνκηζζεί κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο Διιεληθή Έγθξηζε Σχπνπ ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (πιαίζην – ππεξθαηαζθεπή) (ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
         ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή). Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔΔ θαη λα θαηαηεζεί 
         σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο). 
 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 Να αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ (ηχπνπ) ή ηνπ αξρηθνχ ηνπ αλ 
πξφθεηηαη γηα βειηίσζε πξνγελέζηεξνπ κνληέινπ (παξάγνληαο αμηνπηζηίαο νρεκάησλ). 
 Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 

 Σπρφλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλήθνπλ ζην πξνζθεξφκελν φρεκα (κε δηαθνζκεηηθά αμεζνπάξ 
θ.ιπ.) ή ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζή ηνπ (ISO Αλαδφρνπ θ.ιπ.) θαη δελ 
αλαθέξνληαη εδψ ζα κλεκνλεχνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά γηα λα ιεθζνχλ ππ’ φςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο πξνζθνξάο. Γεληθά αμηνινγείηαη ζεηηθφηεξα νηηδήπνηε ζαθέζηαηα ζπκβάιιεη ζηελ πνηνηηθή αλσηεξφηεηα 
ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηηο επηδφζεηο, ηελ αζθάιεηα θαη ηα 
θαχζηκα/πεξηβάιινλ. 

 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Μεηά ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, νδεγψλ θαη ηερληθψλ, ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 
 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, είλαη ηα αθφινπζα: 
 

Α/Α 
ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΑΝΑΘΔΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ (100-120) 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΘΔΖ 

(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(ζλ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Κλ×ζλ) 

ΟΜΑΓΑ Α’ – ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

1Α Μέγηζηε Ηππνδχλακε HP  

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=55HP έσο 120: ≥60 HP 

0,1  

 

2Α Μέγηζηε Ρνπή  
Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=170 Nm έσο 120: ≥260 
Nm 

0.1  

3Α 
Αλπςσηηθή ηθαλφηεηα 
κπξάηζσλ πδξαπιηθνχ 

 
Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=1200  θηιά έσο 120: ≥2200 

0,1  
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Α/Α 
ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΑΝΑΘΔΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ (100-120) 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΘΔΖ 

(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

(ζλ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Κλ×ζλ) 

ζπζηήκαηνο θηιά  

 

4Α 
Δπειημία θαη αθηίλα 
ζηξνθήο 

 
Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 
100: = 4000mm έσο 120: ≤  
3400mm 

0,4  

    

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α’: 0,7  

ΟΜΑΓΑ B’ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΦΖ 

1Β Δγγχεζε ζε κήλεο  

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=12 κήλεο έσο 120: ≥32 
κήλεο 0,05  

 

2Β 

Δγγχηεηα 
εμνπζηνδνηεκέλνπ 
ζπλεξγείνπ  ηνπ Αλαδφρνπ 
γηα επηζθεπέο θαη ζέξβηο 
ηνπ νρήκαηνο ζηελ πφιε 
ησλ Σξηθάισλ 

 

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 

100: 40 km έσο 120: ≤10 
km απφ ην θέληξν ησλ 
Σξηθάισλ 

0.2  

 

3Β 
Υξφλνο Τπνζηήξημεο ζε 
Αληαιιαθηηθά ζε κήλεο 

 

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=60 κήλεο έσο 120: ≥120 
κήλεο 0,03  

 

4Β 
Υξφλνο παξάδνζεο ζε 
εκέξεο 

 

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 
100: = 150 εκέξεο έσο 120: 
≤ 10 εκέξεο 0,02  

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β’: 0,3  

ΤΝΟΛΟ (π):  

 
 

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη 

αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: U = ζ1 ρ Κ1 + ζ2 ρ 

Κ2 +……+ζλ ρ Κλ 

φπνπ: 
«ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ.  
 
Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
Ζ Δπηηξνπή θαηαηάζζεη ζε πίλαθα ηηο  πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο ησλ βαζκνινγηψλ (U). 
 
Πξνζσξηλόο αλάδνρνο θαηά πεξίπησζε αλαθεξύζζεηαη ν πξνκεζεπηήο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ είλαη εθείλε πνπ  παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν ιόγν (ι), ηεο Οηθνλνκηθήο  
Πξνζθνξάο πξνο ηελ  πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο. 
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ι= 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Ο.Π) 

πλνιηθή Βαζκνινγία (U) 
 
 
 
ΟΜΑΓΑ 3: ΜΗΚΡΟ ΦΟΡΣΖΓΟ ΟΥΖΜΑ ΣΤΠΟΤ «PICK-UP» ή ΑΓΡΟΣΗΚΟ 4×4, ΣΔΣΡΑΘΤΡΟ, ΚΑΗΝΟΤΡΗΟ Ή 

ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ 
 

Σα νρήκαηα, ζα είλαη ακεηαρείξηζηα θαη θαηλνχξηα ή κεηαρεηξηζκέλα φρη παιαηφηεξα ηνπ έηνπο 2015, 
πεηξειαηνθίλεηα, ηεηξαθίλεηα, δηπινθάκπηλα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ εγθεθξηκέλσλ ζηελ Άδεηα 
Κπθινθνξίαο ηνπο, αλνηρηνχ ηχπνπ (κε θαξφηζα), θαηάιιεια γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θνξηίσλ κεγάινπ φγθνπ, 
θπβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 2.300 θ.εθ., κε ζηξνβηινζπκπηεζηή («turbo»), ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 130 HP, ξνπήο 
ηνπιάρηζηνλ 300 Nm. 

Οη δηαζηάζεηο γεληθά, ηα βάξε θαη' άμνλα, ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη νη απνδφζεηο, ζα πιεξνχλ 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Κ.Ο.Κ. γηα ηελ έθδνζε λφκηκεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπο ζηελ Διιάδα. Ο Αλάδνρνο ζα 
αλαιάβεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί 
απφ ηνλ έιεγρν θαηά ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ νξηζηηθά ηα ελ ιφγσ νρήκαηα, απηά ζα παξαδνζνχλ κε φια ηα απαηηνχκελα 
εμαξηήκαηα θαη ζπζηήκαηά ηνπο ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ρσξίο 
ηκήκαηα ή ζπγθνιιήζεηο επηπξφζζεηα απηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθηφο αλ ππάξρεη επηζήκσο θαη αξκνδίσο 
έγθξηζε/εμνπζηνδφηεζε/ζπλεξγαζία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο αξκφδηαο επίζεκεο Τπεξεζίαο πγθνηλσληψλ γηα ην 
αληίζεην. Σα νρήκαηα ζα βξίζθνληαη ζε πάξα πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ρσξίο θζνξέο, 
ξσγκέο, ζηξεβιψζεηο, ζθνπξηά, δηαξξνέο, παξακνξθψζεηο. 

Σα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 
ΟΥΖΜΑΣΑ 

Θα είλαη ακεηαρείξηζηα θαη θαηλνχξηα ή κεηαρεηξηζκέλα φρη παιαηφηεξα ηνπ έηνπο 2015, θαιήο θήκεο, 
γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ., ελψ ζα θέξνπλ ζήκαλζε 
CE. 

Θα δηαζέηνπλ ηα εμήο ίδηα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Γηπινθάκπηλν, ηεηξάπνξην κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεο (4) ζέζεηο επηβαηψλ, εγθεθξηκέλεο ζηελ Άδεηα 
Κπθινθνξίαο ηνπο ελψ είλαη επηζπκεηή θαη πέκπηε ζέζε. 

2. Σεηξαθίλεζε. 
3. Κπβηζκφο κεραλήο ηνπιάρηζηνλ 2.300 θ.εθ. κε ζηξνβηινζπκπηεζηή («turbo»). 
4. Ηππνδχλακε ηνπιάρηζηνλ 130 HP. 
5. Ρνπή ηνπιάρηζηνλ 300/1600-2800 Nm/ζ.α.ι. 
6. Μέγηζηε επηηξεπηή ξπκνπιθνχκελε κάδα ρσξίο ζπζηήκαηα πέδεζεο: ηνπιάρηζηνλ 550 kg. 
7. Κηλεηήξαο πεηξειαίνπ, Euro 5 ηνπιάρηζηνλ. 
8. Μεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηαρπηήησλ εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) 

νπηζζνπνξείαο ή απηφκαην ζχζηεκα κεηάδνζεο. 
9. Τδξαπιηθφ ηηκφλη, ξπζκηδφκελν θαζ' χςνο. 
10. χζηεκα πέδεζεο πδξαπιηθφ κε ζχζηεκα ππνβνήζεζεο, ειεθηξνληθφ θαηαλεκεηή πέδεζεο (E.B.D.), 

ζχζηεκα ειέγρνπ επζηάζεηαο (V.S.C.), χζηεκα Αληηκπινθάξηζκαηνο Σξνρψλ (ABS), κε εκπξφο δηπινχο 
αεξηδφκελνπο δίζθνπο θαη πίζσ ηακπνχξα. 

11. Αλάξηεζε εκπξφο αλεμάξηεηε κε δηπιά ςαιίδηα. Πίζσ αλάξηεζε κε ζνχζηεο θαη ακνξηηζέξ δηπιήο 
ελέξγεηαο. 

12. Διάρηζηνο εμνπιηζκφο: 
 Αεξφζαθνο νδεγνχ. 
 Immobilizer. 
 Εψλεο αζθαιείαο 3 ζεκείσλ κε πξνεληαηήξεο εκπξφο. 
 Εψλεο αζθαιείαο πίζσ. 
 Κιηκαηηζκφο. 
 Κεληξηθφ αζχξκαην θιείδσκα. 
 Δκπξφο - πίζσ ειεθηξηθά παξάζπξα. 
 Απνζακβσηήο πίζσ παξκπξίδ. 
 Δμσηεξηθνί ειεθηξηθνί, ζεξκαηλφκελνη θαζξέπηεο. 
 Ραδηφθσλν κε cd/mp3 player θαη 4 ηνπιάρηζηνλ ερεία. 
 Δκπξφο παινθαζαξηζηήξεο. 
 Εάληεο, θαηά πξνηίκεζε αινπκηλίνπ κε ειαζηηθά 16''-17'' 265/65. 
 Μπάξα νπίζζηαο πξνζηαζίαο. 
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 Δκπξφο & πίζσ ιαζπσηήξεο. 
 Δληζρπκέλε αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. 
 Ππξνζβεζηήξα θαη ηξίγσλν. 
 Ρεδέξβα κε δάληα θαη ειαζηηθφ ίδησλ δηαζηάζεσλ. 
 Κηη αιιαγήο ειαζηηθνχ (γξχιινο, θιεηδηά θ.ιπ.). 
 Παηάθηα ζηελ θακπίλα επηβαηψλ (ζηα κπξνζηηλά θαη ζηα πίζσ θαζίζκαηα). 
 Δγρεηξίδην ρξήζεο-ζπληήξεζεο θαη θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ. 

13. Διάρηζην κήθνο νρήκαηνο 5,00 m. 
14. Διάρηζην κεηαμφλην 3,00 m. 
15. Διάρηζην χςνο νρήκαηνο 1,70 m. 

Με ηελ πξνζθνξά θάζε δηαγσληδφκελνπ ζα δίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 Καηάινγνο εξγαιείσλ ζπληήξεζεο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα νρήκαηα. 
 Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο θ.ιπ. πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά γηα λα κπνξνχλ 

λα αμηνινγεζνχλ. 
 

ΠΑΡΑΓΟΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ νξηζηηθά ηα νρήκαηα, ε θακπίλα (θνπβνχθιην) ηνπο ζα θέξεη ζηηο δχν πιεπξέο 

ηνπ, παξάιιεια πξνο ην έδαθνο θαη ζηε κέζε πεξίπνπ ηνπ ακαμψκαηνο, απφιπηα επδηάθξηηα ηελ έλδεημε 
νιφθιεξνπ ηνπ ηίηινπ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη ισξίδα θίηξηλνπ ρξψκαηνο (βακκέλε θαη φρη 
απηνθφιιεηε), πιάηνπο πεξίπνπ δέθα (10) cm πεξίπνπ. Σν ρξψκα ηνπ θάζε νρήκαηνο ζα επηιερηεί θαηφπηλ 
ζπκθσλίαο κε ηελ Τπεξεζία. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο έηνηκνπ πξνο ζέζε ζηελ 
θπθινθνξία κε θξαηηθέο πηλαθίδεο θαη Έγθξηζε Σχπνπ ζηελ Διιάδα, αλαιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ 
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο Γήκνο ζα παξάζρεη φ,ηη ζρεηηθφ έγγξαθν θαη εμνπζηνδφηεζε απαηηεζεί. Ο 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα θξνληίζεη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νρήκαηνο κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν 
ζήκαλζε. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά πξέπεη λα επηζπλαθηεί επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο επίζεκεο Διιεληθήο 
Έγθξηζεο Σχπνπ ή δειηίνπ θνηλνπνίεζεο Έγθξηζεο Σχπνπ, εθδνζέλ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ & 
Δπηθνηλσληψλ, ησλ πξνζθεξνκέλσλ νρεκάησλ ή Τπεχζπλε Γήισζε φηη θαιχπηεηαη απφ ηελ απαηηνχκελε Έγθξηζε 
Σχπνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ νξηζηηθά ηα νρήκαηα, απηφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ, έλα (1) θαξκαθείν 
απηνθηλήηνπ κε πιήξεο πεξηερφκελν, έλαλ (1) ππξνζβεζηήξα θαηά Κ.Ο.Κ., άιεθην θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξάδνζήο ησλ νρεκάησλ, έλα (1) ηξίγσλν πξνεηδνπνίεζεο βιαβψλ, γξχιιν αλχςσζεο θαη ζπλαθή 
εξγαιεία θαη εμαξηήκαηα, θιεηδηά πξψηεο αλάγθεο, ηερληθφ(ά) εγρεηξίδην(α) θαη εηθφλεο (prospectus) ρεηξηζκνχ, 
ζπληήξεζεο θαη ζέξβηο ζηα Αγγιηθά θαη ζηα Διιεληθά έληππα ή/θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή cd/dvd (θαηά πξνηίκεζε 
νινθιήξσο ζηηο δχν ή νινθιήξσο ζηα Διιεληθά ή νινθιήξσο ζηα Αγγιηθά θαη πεξηιεπηηθά ζηα Διιεληθά), δχν (2) 
ζθήλεο αλαζηνιήο θχιηζεο, πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ θαη γεληθά φια ηα παξειθφκελα πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ 
Κ.Ο.Κ. θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δηεζλείο θαη Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο πνπ ζα ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα ηελ εκέξα πνπ 
ζα εθδνζεί ε ζρεηηθή Άδεηα Κπθινθνξίαο. 

Γεληθά ην απηνθίλεην θαηά ηελ νξηζηηθή παξάδνζε, ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε θάζε κεραληζκφ, ζχζηεκα, 
εμάξηεκα ή ζπζθεπή πνπ πξνβιέπεηαη θαη είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξάδνζήο ηνπ), έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο, ζπληεξεκέλν θαη ζα 
βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη έηνηκν απφ πάζεο πιεπξάο (έγγξαθα, εμαξηήκαηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
πηλαθίδεο θ.ιπ.), απαιιαγκέλν απφ θάζε θφξν θαη δαζκφ (εθηφο απφ αζθάιηζε) πξνο ζχλλνκε ρξήζε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία ζχκθσλα κε: 

 ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο ηζρχνπζαο θαηά ηελ νξηζηηθή παξάδνζε 
Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ, 

 ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

 ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ηνπ. 
Οη ρξφλνη παξάδνζεο  νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ – ΔΓΓΤΖΖ 

Σα απηνθίλεηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο γηα ηελ επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ 
ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) ρξφληα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
αηηηνινγεκέλε θαη αλαγθαία δήηεζή ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζεί νξηζηηθά ην απηνθίλεην, απηφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε ζθνπξηάο 
ακαμψκαηνο / ρξψκαηνο (βαθήο) / κεραληθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ κεξψλ ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) / ελφο (1) / ελφο (1) 
εηψλ (ή 100.000 km αλ πξνθχςνπλ πξψηα) αληίζηνηρα. ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη 
ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ ησλ νρεκάησλ, γηα θάζε βιάβε ή 
θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε πεξίπησζε 
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νιηθήο ή κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο κε πξνεξρφκελεο απφ θαθή ρξήζε ή ιφγσ αηπρήκαηνο, ηα νρήκαηα λα 
αληηθαζίζηαηαη εμ’ νινθιήξνπ. 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηελ επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 
νρήκαηνο ζηηο πξψηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πιήξεηο ζπληεξήζεηο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ (θίιηξσλ, ιηπαληηθψλ θ.ιπ.), νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξνζθεξφκελα 
έηε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ζα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ νρήκαηνο φπσο εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, εξγνζηαζηαθφο ηχπνο θ.ιπ. θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα κειέηε (φπσο χςνο θαξφηζαο, πάρε επηθαλεηψλ, άιιεο δηαζηάζεηο θ.ιπ.) Με ηελ θάζε πξνζθνξά ζα 
δίδνληαη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ: 
α. Όηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη 

πξνδηαγξαθέο, ζα παξαδνζνχλ κε ηαθηνπνηεκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 
θπθινθνξία ηνπο, (απαηηνχκελε Έγθξηζε Σχπνπ, πηζηνπνηεηηθά ηεισλείνπ, πηζηνπνηεηηθφ έιεγρνπ 
ΚΣΔΟ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί λφκηκε Άδεηα Κπθινθνξίαο γηα ην Γήκν, πηλαθίδεο, θ.ιπ.). 

β. Όηη ην φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θ.ιπ., πιελ 
αζθάιηζεο. 

γ. Όηη ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα 
απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε αξκφδηα ππεξεζία έθδνζεο Αδεηψλ Κπθινθνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Μεηαθνξψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ θάζε νρήκαηνο. Ο έιεγρνο ΚΣΔΟ είλαη 
ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

δ. Όηη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή φια ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηελ ειηθία ησλ νρεκάησλ (πηζηνπνηεηηθφ ηεισλείνπ, 1ε Άδεηα 
Κπθινθνξίαο, βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή θ.ιπ.). 

ε. Όηη ζα παξαδψζεη ην φρεκα ζε πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία, κε γεληθφ έιεγρν ζπληήξεζεο («service»: 
ιάδηα, θίιηξα, πγξά, ηκάληεο θ.ιπ.) ην νπνίν ζα έρεη αλαγξαθεί θαη ππνγξαθεί ζην βηβιίν ζπληήξεζεο 
ηνπ νρήκαηνο. 

ζη. Γηα ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο, δηαξθνχο παξαθαηαζήθεο θαη παξάδνζεο αληαιιαθηηθψλ 
θαη φινπο ηνπο άιινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζρεηηθνχο κε ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Διιεληθήο Έγθξηζεο Σχπνπ ή δειηίνπ θνηλνπνίεζεο Έγθξηζεο Σχπνπ, εθδνζέλ απφ 
ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πιήξνπο νρήκαηνο ή Τπεχζπλε Γήισζε φηη 
θαιχπηεηαη απφ ηελ απαηηνχκελε Έγθξηζε Σχπνπ θαη φηη ζα πξνζθνκηζζεί κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο 
Διιεληθή έγθξηζε ηχπνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). 
 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (πιαίζην – ππεξθαηαζθεπή) (ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή). Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔΔ θαη λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν 
ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο). 
 ε πεξίπησζε θαηλνχξησλ  θαη ακεηαρείξηζησλ κόλν νρεκάησλ λα πξνζθνκηζζνχλ ( ζηελ Διιεληθή γιψζζα   
ή ζε  επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηήλ) ηα θάησζη:  

1. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO 9001:2008 ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO 14001:2004 ή/θαη 
θαηά ISO 18001:2007 ηνπ θαηαζθεπαζηή (πξναηξεηηθφ). 
ε πεξίπησζε κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ νη αλσηέξσ 1 θαη 2 απαηηήζεηο  είλαη πξναηξεηηθέο. 

 Να αλαθεξζεί ην έηνο πξψηεο παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ (ηχπνπ) ή ηνπ αξρηθνχ ηνπ αλ 
πξφθεηηαη γηα βειηίσζε πξνγελέζηεξνπ κνληέινπ (παξάγνληαο αμηνπηζηίαο νρεκάησλ). 
 Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 
 Καηάινγνο εξγαιείσλ ζπληήξεζεο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα νρήκαηα. 
 Σπρφλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλήθνπλ ζην πξνζθεξφκελν φρεκα (κε δηαθνζκεηηθά αμεζνπάξ 

θ.ιπ.) ή ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζή ηνπ (ISO Αλαδφρνπ θ.ιπ.) θαη δελ 
αλαθέξνληαη εδψ ζα κλεκνλεχνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά γηα λα ιεθζνχλ ππ’ φςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο πξνζθνξάο. Γεληθά αμηνινγείηαη ζεηηθφηεξα νηηδήπνηε ζαθέζηαηα ζπκβάιιεη ζηελ πνηνηηθή αλσηεξφηεηα 
ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηηο επηδφζεηο, ηελ αζθάιεηα θαη ηα 
θαχζηκα/πεξηβάιινλ. 
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Α/Α 
ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΑΝΑΘΔΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ (100-120) 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΘΔΖ 

(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ % 

(ζλ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Κλ×ζλ) 

ΟΜΑΓΑ Α’ – ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

1 

Παιαηφηεηα (κήλαο θαη 
έηνο 1

εο
 θπθινθνξίαο 

παγθνζκίσο ή, αλη’ απηνχ, 
κήλαο θαη έηνο 
παξαγσγήο (θαηαζθεπήο 
πιαηζίνπ) 

 

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=1

νο
/2015 έσο 120: 

≥10
νο

/2020 
0,2  

 

2 
Μεηαρεηξηζκέλν ή 
ακεηαρείξηζην θαη 
θαηλνχξην 

 

Μεηαρεηξηζκέλν: 100 
Ακεηαρείξηζην θαη 
θαηλνχξην: 120 

0,3  

3 
Μέγηζηε ηππνδχλακε 
νρήκαηνο ζε ΖΡ  

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=130 HP έσο 120:≥160 HP 0,03  

 

4 
Μέγηζηε ξνπή νρήκαηνο 
ζε Nm@1.500-2.800 
ζ.α.ι. 

 

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=300 έσο 120: ≥400 0,03  

 

5 

Μέγηζηε επηηξεπηή 
ξπκνπιθνχκελε κάδα 
ρσξίο ζπζηήκαηα 
πέδεζεο 

 

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=550 kg έσο 120: ≥750 kg 

0,03  

 

6 Μέγηζην σθέιηκν θνξηίν  

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 
120: ≥1000 kg έσο 100: 
≤800 kg 0,03  

 

7 
Πξναηξεηηθφο εμνπιηζκφο 
 

 

Υσξίο: 100 
Έσο 120 γηα ηα παξαθάησ 
επηπξφζζεηα πξναηξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο 
αληίζηνηρεο κνλάδεο: 
 ISO ππνςεθίνπ: 6 
 ISO θαηαζθεπαζηή: 3 
 Αεξφζαθνο ζπλνδεγνχ: 

3 
 3

νο
 Αεξφζαθνο: 2 

 4
νο

 Αεξφζαθνο:2 
 5

ε
 ζέζε επηβάηε 

αλαγξαθφκελε ζηελ 
Άδεηα: 2 

 EURO ηξέρνλ: 2 

0,08  

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α’: 0,7  

ΟΜΑΓΑ B’ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΦΖ 

1 Δγγχεζε 
 

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=1 (ή =100.000) [1×1×1 έηε 
(ή 1×1×100.000 αλ ηα 
100.000 km πξνθχςνπλ 
πξψηα) γηα ζθνπξηά 
ακαμψκαηνο×ρξψκα (βαθή) 
×κεραληθά θαη 
ειεθηξνινγηθά κέξε 

0,1  

mailto:Nm@1.500-2.800
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Α/Α 
ΔΗΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

ΑΝΑΘΔΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ (100-120) 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΘΔΖ 

(Κλ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ % 

(ζλ) 

ΤΝΟΛΟ 
(Κλ×ζλ) 

αληίζηνηρα] έσο 120: ≥45 (ή 
≥900.000 αλ πξνθχςνπλ 

100.000 km πξψηα) 

 

2 

Δγγχηεηα ζπλεξγείνπ ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα επηζθεπέο 
θαη ζέξβηο ηνπ νρήκαηνο 
ζηελ πφιε ησλ Σξηθάισλ 

 

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 

100: 160 km έσο 120: ≤10 
km απφ ην θέληξν ησλ 
Σξηθάισλ 

0,1  

 

3 
Υξφλνο Τπνζηήξημεο ζε 
Αληαιιαθηηθά ζε κήλεο  

Δπζέσο αλάινγα απφ 100: 
=60 κήλεο έσο 120: ≥120 
κήλεο 0,07  

 

4 
Υξφλνο παξάδνζεο ζε 
εκέξεο  

Αληηζηξφθσο αλάινγα απφ 
100: = 150 εκέξεο έσο 120: 
≤ 10 εκέξεο 0,03  

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β’: 0,3  

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΧΝ Α’+Β’ (π):  

    
Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη 

αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: U = ζ1 ρ Κ1 + ζ2 ρ 

Κ2 +……+ζλ ρ Κλ 

φπνπ: 
«ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ.  
 
Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
Ζ Δπηηξνπή θαηαηάζζεη ζε πίλαθα ηηο  πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο ησλ βαζκνινγηψλ (U). 
 
Πξνζσξηλόο αλάδνρνο θαηά πεξίπησζε αλαθεξύζζεηαη ν πξνκεζεπηήο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ είλαη εθείλε πνπ  παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν ιόγν (ι), ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο (ην άζξνηζκα όισλ ησλ εηδώλ)   πξνο ηελ  πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο (ην 
άζξνηζκα όισλ ησλ εηδώλ) . 
 

ι= 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Ο.Π) (ην 
άζξνηζκα όισλ ησλ εηδώλ)   

πλνιηθή Βαζκνινγία (U) (ην 
άζξνηζκα όισλ ησλ εηδώλ)   
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ΟΜΑΓΑ 4: ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ-ΚΑΡΟΣΔ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΔ  ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΔ ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟ  
                   ΣΡΑΚΣΔΡ 
 
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Οη  ππφ πξνκήζεηα πιαηθφξκεο - θαξφηζεο  πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηεο ,θαη φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπο 
ζηνηρεία, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ζηελ Διιάδα κε 
λφκηκε άδεηα ρξήζεο. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα είλαη Δπξσπατθή. Οη πιαηθφξκεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ CE. 

Kαη ηα δύν ηεκάρηα απηήο ηεο νκάδαο ζα είλαη ηδίνπ ηχπνπ, θαηαζθεπαζηή, κνληέινπ θαη ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, θαη ηηκήο. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ πιαηθφξκσλ ζηελ Τπεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη 
ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο. 

ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 
 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Ζ πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα θέξεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ΠΛΑΗΗΟ - ΒΑΡΖ – ΓΗΑΣΑΔΗ  
 - Άμνλαο 1 κε 2 ηξνρνχο  
-  Αλάξηεζε απφ θχιια ζνχζηαο. 
-  Σν πάησκα ζα είλαη απφ  ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηά 
-  Σα παξαπέηα  ζα  είλαη  απφ  ιακαξίλα πάρνπο  ηνπιάρηζηνλ 2 ρηιηνζηψλ θαη χςνο 40 cm, θαη ζην πίζσ κέξνο ζα 
ππάξρεη αλνηγνθιεηλφκελε πφξηα, θαζψο θαη έμηξα πξνζζαθαηξνχκελα  παξαπέηα απφ πιέγκα  χςνπο 1,50 m.        
-  Οξζνζηάηεο - Πνδαξηθφ. 
-  Φψηα Κ.Ο.Κ.  πνπ ζα ζπλδένληαη κε πξίδα ξεχκαηνο ζην Σξαθηέξ. 
-  Να θέξεη ηξίγσλν βξαδππνξίαο νρεκάησλ  
-  Θα πξέπεη λα θέξεη πδξαπιηθά θξέλα 
-  Να έρεη πδξαπιηθή αλαηξνπή κε  ηειεζθνπηθή κπνπθάια θαη ε παξνρή ιαδηνχ ζα δίλεηαη απφ ηνλ γεσξγηθφ  
   ειθπζηήξα.  Ζ αλαηξνπή ζα γίλεηαη πξνο ην πίζσ κέξνο ηεο θηβσηάκαμαο. 
-  Κνηζαδνχξα  πνπ ζα πξνζαξηάηαη ζην Σξαθηέξ 

-  Μήθνο: ειάρηζην 3,00 m  κέγηζην 3,30 m. (ην κήθνο δελ πξνζκεηξάηε ή θνηζαδνχξα ) 

-  Πιάηνο: ειάρηζην 1,80 m  κέγηζην 2,10 m. 
-  Χθέιηκν θνξηίν : ηνπιάρηζηνλ 2500 kg. 
 
ΔΓΓΡΑΦΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ ηα δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά καδί κε 
ηηο πξνζθνξέο. 
 
 
ΔΓΓΤΖΖ  

Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πιαηθφξκα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ηελ 
νξηζηηθή παξάδνζή ηνπ ζην Γήκν Σξηθθαίσλ. ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο 
θακηά επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά 
πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε πεξίπησζε νιηθήο 
κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο πξνεξρνκέλεο απφ θαθή θαηαζθεπή (αζηνρία πιηθνχ θ.ιπ.) ή ιφγσ αηπρήκαηνο απφ ηελ 
ίδηα αηηία (θαθή θαηαζθεπή), ε θαξφηζα ζα αληηθαζίζηαηαη εμ' νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 
ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 
          Οη πιαηθφξκεο ζα παξαδνζνχλ ζην ρψξν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο (ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν πιεπξέο) κε ηα 
έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή.       
           Οη ρξφλνη παξάδνζεο  νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
 
ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ησλ ππφ πξνκήζεηα πιαηθφξκσλ θαη 
ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ.  
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ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΟΡΟΗ 
Κάζε απφθιηζε ζηηο αλαθνξέο πνπ απνηεινχλ «φξν απαξάβαην» δχλαηαη λα επηθέξνπλ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θξίλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο πξνδηαγξαθήο σο νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο λα πξνρσξεί ζηελ απφξξηςε ή κε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. 
 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ζα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο θαζψο θαη ην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, εξγνζηαζηαθφο ηχπνο θ.ιπ. θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Με ηελ θάζε πξνζθνξά ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ: 
α. Όηη ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία 

θαη πξνδηαγξαθέο. 
β. Όηη ζα παξαδνζεί ζην Γήκν Σξηθθαίσλ έηνηκν πξνο ρξήζε, ζε πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία. 

                   γ.     Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα ην κεράλεκα (ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε  
ζε απηή). Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔΔ θαη λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο). 

 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κε 
κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ην πξαθηηθφ ηεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο πξνθξίζεθαλ ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζρεηηθά 
κε ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, νη 
πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ην άλνηγκα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην νπνίν ππνγξάθεηε απφ φια ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο θαη θαηαηάζζεη ζε πίλαθα ηηο πιένλ ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά, ε ζεηξά απηή ζα 
πξέπεη λα ζπκπίπηεη θαη κε ηελ ζεηξά πνπ δίλεηαη θαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ. 

 
Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά . 

 
 
ΟΜΑΓΑ 5: ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΔ ΦΤΛΛΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΔΡΔΧΖ Δ ΚΑΡΟΣΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΗ 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΟΗ 
 
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Σα ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, θαη φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπο ζηνηρεία, ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπο ζηελ Διιάδα κε λφκηκε άδεηα 
ρξήζεο. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα είλαη Δπξσπατθή θαη λα δηαζέηεη ISO. Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ 
CE. 

Kαη ηα δύν ηεκάρηα απηήο ηεο νκάδαο ζα είλαη ηδίνπ ηχπνπ, θαηαζθεπαζηή, κνληέινπ θαη ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, θαη ηηκήο. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ ζηελ Τπεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη 
ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο. 

ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 
 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

       Οη απνξξνθεηήξεο θχιισλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 
ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

Ο θηλεηήξαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη ηεηξάρξνλνο βελδηλνθίλεηνο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 7 (HP). Ζ 
ηζρχο ηεο αληιίαο αλαξξφθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα αλαξξνθά θαη βξεγκέλα θχιια. Ζ αληιία 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 4 πηεξχγηα θαη ε παξνρή αλαξξφθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 40m
3
/min.   
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 ΒΑΡΖ – ΓΗΑΣΑΔΗ  

    Ζ δηάκεηξνο ηεο ρνάλεο αλαξξφθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 180mm θαη άλσ θαη ην κήθνο ηνπ ζσιήλα λα είλαη 
6m. Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ην πνιχ 1.20 X 0,54 X0,61m θαη ην βάξνο ηνπ ρσξίο ηνλ 
ζσιήλα αλαξξφθεζεο λα κελ μεπεξλά ηα 70kg.   

  Θα πξέπεη λα δηαζέηεη άγθηζηξα θαη βάζε ζηεξέσζεο γηα πιαηθφξκα, θαξφηζα απηνθηλήηνπ θ.ι.π.           
 

 
ΔΓΓΡΑΦΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ ηα δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ζρέδηα, έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά 
καδί κε ηηο πξνζθνξέο. 
 
ΔΓΓΤΖΖ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 

Ο απνξξνθεηήξαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο γηα ηελ επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ 
ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε ηα νπνία ζα πξνκεζεχεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αηηηνινγεκέλε θαη 
αλαγθαία δήηεζή ηνπο. 

Δπηζπκεηφ είλαη ζηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο λα αλαιακβάλεη ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε 
ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ 
ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. 

Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο κεράλεκα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο 
απφ ηελ νξηζηηθή παξάδνζή ηνπ ζην Γήκν Σξηθθαίσλ θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηεο επίζεκεο 
αληηπξνζσπείαο ηνπο γηα αληίζηνηρν θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην κεράλεκα (ή ην πιεζηέζηεξν παξφκνην, 
κεηαγελέζηεξν, ειιείςεη φξσλ θαη θαιχςεσλ εγγχεζεο γηα ην ίδην). ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακηά επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ, γηα 
θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε 
πεξίπησζε νιηθήο κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο πξνεξρνκέλεο απφ θαθή θαηαζθεπή (αζηνρία πιηθνχ θ.ιπ.) ή ιφγσ 
αηπρήκαηνο απφ ηελ ίδηα αηηία (θαθή θαηαζθεπή), ην κεράλεκα ζα αληηθαζίζηαηαη εμ' νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 
ΔΝΣΤΠΑ 

Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ κηα πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηψλ ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο, δειαδή βηβιίν αληαιιαθηηθψλ, βηβιίν επηζθεπψλ (manual) θαη βηβιίν ζπληήξεζεο. 

 
ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
          Σα κεραλήκαηα ζα παξαδνζνχλ ζην ρψξν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο  (ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν πιεπξέο) κε ηα 
έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή.       
           Οη ρξφλνη παξάδνζεο  νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
 
ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ησλ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαησλ θαη 
ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ. Κακηά παξαιαβή δελ ζα γίλεη κεηέπεηηα νξηζηηθή αλ ηα 
πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα δελ είλαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη δελ παξέρεηαη ε απαηηνχκελε εγγχεζε 
αληαιιαθηηθψλ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ή αλ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 
 
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΟΡΟΗ 

Κάζε απφθιηζε ζηηο αλαθνξέο πνπ απνηεινχλ «φξν απαξάβαην» δχλαηαη λα επηθέξνπλ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θξίλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο πξνδηαγξαθήο σο νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο λα πξνρσξεί ζηελ απφξξηςε ή κε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. 
 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ζα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ κεραλήκαηνο φπσο εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, εξγνζηαζηαθφο ηχπνο θ.ιπ. θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα κειέηε. Με ηελ θάζε πξνζθνξά ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ: 
α. Όηη ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία 

θαη πξνδηαγξαθέο. 
β.    Όηη ην κεράλεκα ζα παξαδνζεί ζην Γήκν Σξηθθαίσλ έηνηκν πξνο ρξήζε, ζε πιήξε θαη ζσζηή 

ιεηηνπξγία, κε γεληθφ έιεγρν ζπληήξεζεο («service»: ιάδηα, θίιηξα) ην νπνίν ζα έρεη αλαγξαθεί 
θαη ππνγξαθεί ζην βηβιίν ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο.  

γ. Γηα ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο, δηαξθνχο παξαθαηαζήθεο θαη παξάδνζεο 
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αληαιιαθηηθψλ θαη φινπο ηνπο άιινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζρεηηθνχο κε 
ην ελ ιφγσ κεράλεκα. 

 Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 
 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα ην κεράλεκα (ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή).  
Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔΔ θαη λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο). 
 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

 
 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
Μεηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ, ν Αλάδνρνο 

αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ,  ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κε 
κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ην πξαθηηθφ ηεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο πξνθξίζεθαλ ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζρεηηθά 
κε ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, νη 
πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ην άλνηγκα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην νπνίν ππνγξάθεηε απφ φια ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο θαη θαηαηάζζεη ζε πίλαθα ηηο πιένλ ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά, ε ζεηξά απηή ζα 
πξέπεη λα ζπκπίπηεη θαη κε ηελ ζεηξά πνπ δίλεηαη θαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ. 
Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά . 
 
       
 
ΟΜΑΓΑ 6 : ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΜΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ ΚΑΗ ΚΔΦΑΛΖ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ 

Δ ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΔΛΚΤΣΖΡΑ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ 

 
ΓΔΝΗΚΑ 
 
         Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξην, ζα είλαη  θαηάιιειν  γηα εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη 
θιαδηψλ ζε παξπθέο δξφκσλ, απιάθηα, θαλάιηα απνζηξάγγηζεο  θηι., 
         Θα είλαη εμνπιηζκέλν κε φια ηα πξνβιεπφκελα ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη 
πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπ ζηνηρεία  ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ζηελ Διιάδα. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα είλαη Δπξσπατθή θαη λα 
δηαζέηεη ISO . Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ CE. 
          Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηελ Τπεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη ηα 
απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο. 

ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 
 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  
 
      -  Θα ηνπνζεηείηαη ζην νπίζζην κέξνο ηνπ Γεσξγηθνχ Διθπζηήξα. 
      - Σν νιηθφ κήθνο ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5,00 m 
      -  Ζ γσλία θνπήο ηεο θεθαιήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200

ν
 κνίξεο 

      -  Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη απφ ην δπλακνδφηε  (ΡΣΟ) ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα κέζσ αξζξσηνχ  
         άμνλα θαη ζα είλαη 540rpm 
      -  Πιάηνο θνπήο ηνπ θαηαζηξoθέα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,00 m  
      -  Ζ ζηήξημε ηεο εμάξηεζεο λα είλαη 3 ζεκείσλ θαη λα γίλεηαη κε ηζρπξφ κεηαιιηθφ πιαίζην.  
      - To βάξνο ηνπ κεραλήκαηνο  ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 750 kg ή θαη παξαπάλσ ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα  
         ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα  κε  πξνδηαγξαθέο  Γεσξγηθνχ Διθπζηήξα 80 HP.  
      -  Καηάιιεινο  γηα εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη θιαδηψλ ζε παξπθέο δξφκσλ, απιάθηα, θαλάιηα  
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          απνζηξάγγηζεο  θηι. 
       -  Θα θέξεη δχν βξαρίνλεο  νη φπνηνη ζα επεθηείλνληαη πδξαπιηθά. 
       -  Ο έιεγρνο φισλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ βξαρίνλα θαη ηεο θεθαιήο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθνχ ειεθηξηθνχ  
           ρεηξηζηεξίνπ (λα δνζεί πιήξεο πεξηγξαθή).  
       -   Γηα απνθπγή αηπρεκάησλ ν πξνθπιαθηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε θψηα. 
       -  Σα ζθπξηά ηνπ θαηαζηξνθέα λα είλαη  απφ φζν ην δπλαηφλ  αλζεθηηθφηεξν πιηθφ θαηαζθεπήο , πςειήο 
           αληνρήο θαη λα  αληηθαζηζηνχληαη εχθνια.  
       -  Οη δηαζηάζεηο ηνπ βξαρίνλα κε ηνλ  θαηαζηξνθέα, ηα θαηά άμνλα βάξε, ε θαηαλνκή θνξηίσλ, θαη ηα 
          ππφινηπα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία απηνχ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ νκαιή ηνπνζέηεζε θαη ζπλεξγαζία κε  
         γεσξγηθφ ειθπζηήξα  ηππνδχλακεο  80 HP. 
        
    ΚΔΦΑΛΖ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ 
 

- Σν πιάηνο εξγαζίαο ηεο θεθαιήο θιαδέκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,50 m. 
- Γηάκεηξνο θνπήο θιαδηψλ ηνπιάρηζηνλ 10 cm 
- ρεδηαζκέλν γηα λα πξνζαξηάηαη ζηνλ πδξαπιηθφ βξαρίνλα κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. 
- Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο  CE. 
   

ΔΓΓΡΑΦΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
         Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ ηα δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ζρέδηα, έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά 
καδί κε ηηο πξνζθνξέο. 
 
ΔΓΓΤΖΖ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 
         Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο γηα ηελ επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ 
ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε ηα νπνία ζα πξνκεζεχεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αηηηνινγεκέλε θαη 
αλαγθαία δήηεζή ηνπο. 
         Δπηζπκεηφ είλαη ζηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο λα αλαιακβάλεη ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε 
ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ 
ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. 
        Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο κεράλεκα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ 
ηελ νξηζηηθή παξάδνζή ηνπ ζην Γήκν Σξηθθαίσλ θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο 
ηνπο γηα αληίζηνηρν θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην κεράλεκα (ή ην πιεζηέζηεξν παξφκνην, κεηαγελέζηεξν, ειιείςεη 
φξσλ θαη θαιχςεσλ εγγχεζεο γηα ην ίδην). ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο 
θακηά επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά 
πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε πεξίπησζε νιηθήο 
κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο πξνεξρνκέλεο απφ θαθή θαηαζθεπή (αζηνρία πιηθνχ θ.ιπ.) ή ιφγσ αηπρήκαηνο απφ ηελ 
ίδηα αηηία (θαθή θαηαζθεπή), ην κεράλεκα ζα αληηθαζίζηαηαη εμ' νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 
ΔΝΣΤΠΑ 

Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 
 

 
ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 Ζ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο θαη 
ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ. Κακηά παξαιαβή δελ ζα γίλεη κεηέπεηηα νξηζηηθή αλ ην 
πξνζθεξφκελν κεράλεκα δελ είλαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη δελ παξέρεηαη ε απαηηνχκελε εγγχεζε 
αληαιιαθηηθψλ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ή αλ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΟΡΟΗ 

Κάζε απφθιηζε ζηηο αλαθνξέο πνπ απνηεινχλ «φξν απαξάβαην» δχλαηαη λα επηθέξνπλ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θξίλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο πξνδηαγξαθήο σο νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο λα πξνρσξεί ζηελ απφξξηςε ή κε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. 
     
ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
         Σν κεράλεκα ζα παξαδνζεί ζην ρψξν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  
          (ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν πιεπξέο) κε ηα έμνδα 
λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή.       
          Οη ρξφλνη παξάδνζεο  νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ζα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ κεραλήκαηνο φπσο εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, εξγνζηαζηαθφο ηχπνο θ.ιπ. θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα κειέηε. Με ηελ θάζε πξνζθνξά ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ: 
         α.      Όηη ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη 
πξνδηαγξαθέο. 
         β.     Όηη ην κεράλεκα ζα παξαδνζεί ζην Γήκν Σξηθθαίσλ έηνηκν πξνο ρξήζε. 
         γ.      Όηη ζα παξαδψζεη ην κεράλεκα ζε πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία 
         δ.      Γηα ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο, δηαξθνχο παξαθαηαζήθεο θαη παξάδνζεο αληαιιαθηηθψλ    
                 θαη φινπο ηνπο άιινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζρεηηθνχο κε ην ελ ιφγσ κεράλεκα. 
 Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 
 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα ην κεράλεκα (ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή). 
Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔΔ θαη λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο). 
 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

 
 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
        Μεηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κε 
κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ην πξαθηηθφ ηεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο πξνθξίζεθαλ ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζρεηηθά 
κε ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, νη 
πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ην άλνηγκα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην νπνίν ππνγξάθεηε απφ φια ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο θαη θαηαηάζζεη ζε πίλαθα ηηο πιένλ ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά, ε ζεηξά απηή ζα 
πξέπεη λα ζπκπίπηεη θαη κε ηελ ζεηξά πνπ δίλεηαη θαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ. 

 
Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά . 
 
 

 
ΟΜΑΓΑ 7 :ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΜΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ Δ ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΔΛΚΤΣΖΡΑ 

ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟ 

 
ΓΔΝΗΚΑ 
 
         Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξην, ζα είλαη  θαηάιιειν  γηα εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη 
θιαδηψλ ζε παξπθέο δξφκσλ, απιάθηα, θαλάιηα απνζηξάγγηζεο  θηι., 
         Θα είλαη εμνπιηζκέλν κε φια ηα πξνβιεπφκελα ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη 
πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπ ζηνηρεία  ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ζηελ Διιάδα. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα είλαη Δπξσπατθή θαη λα 
δηαζέηεη ISO . Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ CE. 
          Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηελ Τπεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη ηα 
απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο. 

ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 
 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  
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      -  Θα ηνπνζεηείηαη ζην νπίζζην κέξνο ηνπ Γεσξγηθνχ Διθπζηήξα. 
      - Σν νιηθφ κήθνο ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5,00 m 
      -  Ζ γσλία θνπήο ηεο θεθαιήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200

ν
 κνίξεο 

      -  Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη απφ ην δπλακνδφηε  (ΡΣΟ) ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα κέζσ αξζξσηνχ  
         άμνλα θαη ζα είλαη 540rpm 
      -  Πιάηνο θνπήο ηνπ θαηαζηξoθέα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,00 m  
      -  Ζ ζηήξημε ηεο εμάξηεζεο λα είλαη 3 ζεκείσλ θαη λα γίλεηαη κε ηζρπξφ κεηαιιηθφ πιαίζην.  
      - To βάξνο ηνπ κεραλήκαηνο  ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 750 kg ή θαη παξαπάλσ ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα  
         ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα  κε  πξνδηαγξαθέο  Γεσξγηθνχ Διθπζηήξα 80 HP.  
      -  Καηάιιεινο  γηα εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη θιαδηψλ ζε παξπθέο δξφκσλ, απιάθηα, θαλάιηα  
          απνζηξάγγηζεο  θηι. 
       -  Θα θέξεη δχν βξαρίνλεο  νη φπνηνη ζα επεθηείλνληαη πδξαπιηθά. 
       -  Ο έιεγρνο φισλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ βξαρίνλα θαη ηεο θεθαιήο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθνχ ειεθηξηθνχ  
           ρεηξηζηεξίνπ (λα δνζεί πιήξεο πεξηγξαθή).  
       -   Γηα απνθπγή αηπρεκάησλ ν πξνθπιαθηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε θψηα. 
       -  Σα ζθπξηά ηνπ θαηαζηξνθέα λα είλαη  απφ φζν ην δπλαηφλ  αλζεθηηθφηεξν πιηθφ θαηαζθεπήο , πςειήο 
           αληνρήο θαη λα  αληηθαζηζηνχληαη εχθνια.  
       -  Οη δηαζηάζεηο ηνπ βξαρίνλα κε ηνλ  θαηαζηξνθέα, ηα θαηά άμνλα βάξε, ε θαηαλνκή θνξηίσλ, θαη ηα 
          ππφινηπα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία απηνχ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ νκαιή ηνπνζέηεζε θαη ζπλεξγαζία κε  
         γεσξγηθφ ειθπζηήξα  ηππνδχλακεο  80 HP. 
             
ΔΓΓΡΑΦΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
         Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ ηα δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ζρέδηα, έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά 
καδί κε ηηο πξνζθνξέο. 
 
ΔΓΓΤΖΖ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 
         Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο γηα ηελ επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ 
ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε ηα νπνία ζα πξνκεζεχεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αηηηνινγεκέλε θαη 
αλαγθαία δήηεζή ηνπο. 
         Δπηζπκεηφ είλαη ζηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο λα αλαιακβάλεη ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε 
ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ 
ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. 
        Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο κεράλεκα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ 
ηελ νξηζηηθή παξάδνζή ηνπ ζην Γήκν Σξηθθαίσλ θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο 
ηνπο γηα αληίζηνηρν θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην κεράλεκα (ή ην πιεζηέζηεξν παξφκνην, κεηαγελέζηεξν, ειιείςεη 
φξσλ θαη θαιχςεσλ εγγχεζεο γηα ην ίδην). ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο 
θακηά επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά 
πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε πεξίπησζε νιηθήο 
κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο πξνεξρνκέλεο απφ θαθή θαηαζθεπή (αζηνρία πιηθνχ θ.ιπ.) ή ιφγσ αηπρήκαηνο απφ ηελ 
ίδηα αηηία (θαθή θαηαζθεπή), ην κεράλεκα ζα αληηθαζίζηαηαη εμ' νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 
ΔΝΣΤΠΑ 
 
         Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 

. 
 

 
ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 Ζ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο θαη 
ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ. Κακηά παξαιαβή δελ ζα γίλεη κεηέπεηηα νξηζηηθή αλ ην 
πξνζθεξφκελν κεράλεκα δελ είλαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη δελ παξέρεηαη ε απαηηνχκελε εγγχεζε 
αληαιιαθηηθψλ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ή αλ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΟΡΟΗ 

Κάζε απφθιηζε ζηηο αλαθνξέο πνπ απνηεινχλ «φξν απαξάβαην» δχλαηαη λα επηθέξνπλ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θξίλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο πξνδηαγξαθήο σο νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο λα πξνρσξεί ζηελ απφξξηςε ή κε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. 
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ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
         Σν κεράλεκα ζα παξαδνζεί ζην ρψξν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  
          (ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν πιεπξέο) κε ηα έμνδα 
λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή.       
          Οη ρξφλνη παξάδνζεο  νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ζα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ κεραλήκαηνο φπσο εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, εξγνζηαζηαθφο ηχπνο θ.ιπ. θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα κειέηε. Με ηελ θάζε πξνζθνξά ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ: 
         α.      Όηη ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη 
πξνδηαγξαθέο. 
         β.     Όηη ην κεράλεκα ζα παξαδνζεί ζην Γήκν Σξηθθαίσλ έηνηκν πξνο ρξήζε. 
         γ.      Όηη ζα παξαδψζεη ην κεράλεκα ζε πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία 
         δ.      Γηα ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο, δηαξθνχο παξαθαηαζήθεο θαη παξάδνζεο αληαιιαθηηθψλ    
                 θαη φινπο ηνπο άιινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζρεηηθνχο κε ην ελ ιφγσ κεράλεκα. 
 Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 
 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα ην κεράλεκα  (ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή). 
Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔΔ θαη λα θαηαηεζεί 
         σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο). 
 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
        Μεηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κε 
κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ην πξαθηηθφ ηεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο πξνθξίζεθαλ ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζρεηηθά 
κε ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, νη 
πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ην άλνηγκα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην νπνίν ππνγξάθεηε απφ φια ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο θαη θαηαηάζζεη ζε πίλαθα ηηο πιένλ ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά, ε ζεηξά απηή ζα 
πξέπεη λα ζπκπίπηεη θαη κε ηελ ζεηξά πνπ δίλεηαη θαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ. 

 
Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά . 
 
 
  
ΟΜΑΓΑ 8: ΚΑΠΣΗΚΖ ΚΑΓΔΝΑ ΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΑΤΛΑΚΗΧΝ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖ 
 
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξην,  θαη φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπ ζηνηρεία, ζα πξέπεη 
λα πιεξνχλ φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ζηελ Διιάδα κε λφκηκε άδεηα ρξήζεο. 
Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα είλαη Δπξσπατθή θαη λα δηαζέηεη ISO. Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ CΔ. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζηελ Τπεξεζία, λα θαηαζέζεη θαη 
ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπ. 

ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα.` 
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Ζ ζθαπηηθή θαδέλα  ζα πξέπεη λα θέξεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
 Ο θηλεηήξαο λα είλαη επψλπκεο εηαηξίαο ηεηξάρξνλνο βελδίλεο κε ηππνδχλακε ηνπιάρηζηνλ 5,5 ΖΡ κε 
ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ έιιεηςε ιαδηνχ εληφο ηνπ θπιίλδξνπ. 

 
 ΒΑΡΖ – ΓΗΑΣΑΔΗ  

 Ζ ελδεηθηηθή απφδνζε εξγαζίαο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 40 m/h  
 Σν κέγηζην βάζνο θνπήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 45cm θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ξχζκηζε 

ηνπιάρηζηνλ γηα δηαθνξεηηθά βάζε θνπήο.  
 Θα πξέπεη ην θαζαξφ πιάηνο ηεο αιπζίδαο θνπήο λα είλαη 10cm ψζηε ηα απιάθηα λα κελ έρνπλ κεγάιν 

πιάηνο. 
 Θα πξέπεη λα δηαζέηεη αηέξκνλα θνριία γηα απνκάθξπλζε ρσκάησλ εθζθαθήο θαη ξπζκηδφκελε γσλία 

ρεηξνιαβψλ 
 Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηξνρνχο αεξνζαιάκνπ νη νπνίνη δελ πξέπεη λα θέξνπλ ηαθνχληα 

ψζηε λα εξγάδεηαη ζε επηθάλεηεο ριννηάπεηα.  
 Σν κεράλεκα δελ πξέπεη λα μεπεξλά ζε κήθνο ηα 1,60m, πιάηνο ηα 0,70cm, θαη ην βάξνο ησλ 135kg. 

 
ΔΓΓΡΑΦΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο λα θαηαζέζνπλ ηα δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία, ζρέδηα, έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά 
καδί κε ηηο πξνζθνξέο. 
 
ΔΓΓΤΖΖ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 

Σν κεράλεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο γηα ηελ επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ 
ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε ηα νπνία ζα πξνκεζεχεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αηηηνινγεκέλε θαη 
αλαγθαία δήηεζή ηνπο. 

Δπηζπκεηφ είλαη ζηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο λα αλαιακβάλεη ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε 
ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ 
ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. 

Ζ εγγχεζε θαιή ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο κεράλεκα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο 
απφ ηελ νξηζηηθή παξάδνζή ηνπ ζην Γήκν Σξηθθαίσλ θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο θαιχςεηο ηεο επίζεκεο 
αληηπξνζσπείαο ηνπο γηα αληίζηνηρν θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην κεράλεκα (ή ην πιεζηέζηεξν παξφκνην, 
κεηαγελέζηεξν, ειιείςεη φξσλ θαη θαιχςεσλ εγγχεζεο γηα ην ίδην). ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακηά επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή εμαξηεκάησλ, γηα 
θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ιάζνο ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή απφ αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ε 
πεξίπησζε νιηθήο κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο πξνεξρνκέλεο απφ θαθή θαηαζθεπή (αζηνρία πιηθνχ θ.ιπ.) ή ιφγσ 
αηπρήκαηνο απφ ηελ ίδηα αηηία (θαθή θαηαζθεπή), ην κεράλεκα ζα αληηθαζίζηαηαη εμ' νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 
ΔΝΣΤΠΑ 
         Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 

 
ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
          Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ ζην ρψξν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  
          (ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν πιεπξέο) κε ηα 
έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή.       
           Οη ρξφλνη παξάδνζεο  νξίδνληαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 
ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο θαη 
ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ. Κακηά παξαιαβή δελ ζα γίλεη κεηέπεηηα νξηζηηθή αλ ην 
πξνζθεξφκελν κεράλεκα δελ είλαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη δελ παξέρεηαη ε απαηηνχκελε εγγχεζε 
αληαιιαθηηθψλ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ή αλ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 
 
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΟΡΟΗ 

Κάζε απφθιηζε ζηηο αλαθνξέο πνπ απνηεινχλ «φξν απαξάβαην» δχλαηαη λα επηθέξνπλ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θξίλεη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο πξνδηαγξαθήο σο νπζηψδεηο ή επνπζηψδεηο λα πξνρσξεί ζηελ απφξξηςε ή κε ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ζα πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ κεραλήκαηνο φπσο εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, εξγνζηαζηαθφο ηχπνο θ.ιπ. θαζψο θαη φιεο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
παξνχζα κειέηε. Με ηελ θάζε πξνζθνξά ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ: 
α. Όηη ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ Διιεληθή θαη ζηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία 

θαη πξνδηαγξαθέο. 
β. Όηη ην κεράλεκα ζα παξαδνζεί ζην Γήκν Σξηθθαίσλ έηνηκν πξνο ρξήζε, ζε πιήξε θαη ζσζηή 

ιεηηνπξγία, κε γεληθφ έιεγρν ζπληήξεζεο («service»: ιάδηα, θίιηξα) ην νπνίν ζα έρεη αλαγξαθεί 
θαη ππνγξαθεί ζην βηβιίν ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

γ. Γηα ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ζπληήξεζεο, δηαξθνχο παξαθαηαζήθεο θαη παξάδνζεο 
αληαιιαθηηθψλ θαη φινπο ηνπο άιινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζρεηηθνχο κε 
ην ελ ιφγσ κεράλεκα. 

  Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) θιπ. ζα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά νπφηε ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ αληίζηνηρε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά,ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή cd/dvd γηα ηα ελ ιφγσ νρήκαηα. 
 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα ην κεράλεκα (ζηελ Διιεληθή γιψζζα    ή επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή). 
Να ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε ζην ΔΔΔ θαη λα θαηαηεζεί σο απνδεηθηηθφ κέζν ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο). 
 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα θαηά ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Μεηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, νδεγψλ θαη ηερληθψλ, ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κε 
κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ην πξαθηηθφ ηεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο πξνθξίζεθαλ ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζρεηηθά 
κε ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, νη 
πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ην άλνηγκα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην νπνίν ππνγξάθεηε απφ φια ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο θαη θαηαηάζζεη ζε πίλαθα ηηο πιένλ ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο κε θζίλνπζα ζεηξά, ε ζεηξά απηή ζα 
πξέπεη λα ζπκπίπηεη θαη κε ηελ ζεηξά πνπ δίλεηαη θαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ. 

 
Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά .     
 

Ο πληάμαο 
 
 
 
 

Νηαληόπνπινο Κσλ/λνο 
Σερλνιόγνο Γαζνπόλνο Α’β 

 
ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 
θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ 

 
 
 
 

σηήξηνο Γεσξγνκάλνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Σξίθαια,    16 Ννεκβξίνπ 2020 

Ζ Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
Καζαξηόηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

α.α. 
 
 
 

σηήξηνο Υειηδώλεο 
Σερλνιόγνο Γεσπόλνο ΣΔ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

  
  
  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Πξνκήζεηα νρεκάησλ- κεραλεκάησλ θαη 
παξειθόκελσλ» 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 299.999,02 € κε ηνλ Φ.Π.Α. 

   

   
                                                            ΚΧΓΗΚΟΗ:(νηθ.έηνπο      Κ.Α. 35-7131.0003 (ΑΣΑ) 
                                                                                   2020)       Κ.Α. 64-7131.0002 («ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ») 
 
 
 

3.  ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

Α/Α 
Οκάδαο 

Πεξηγξαθή Τιηθνύ 

Κσδηθόο  
ηνπ Κνηλνύ  
Λεμηινγίνπ  
Γεκνζίσλ  

πκβάζεσλ  
(CPV) 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόη
εηα 

Σηκή  
Μνλάδαο  

(€) 

ύλνιν (€) 

Κ.Α. 
 35-7131.0003 
(ΑΣΑ) 

Κ.Α.  
64-7131.0002 

(«ΦΗΛΟΓΖΜΟ 
ΗΗ») 

1 
Γεσξγηθνί 
ειθπζηήξεο (Σξαθηέξ) 
80ΖΡ θαηλνχξγηνη 

16700000-2 Σεκάρην 2 49.193,55 98.387,10  

2 
Γεσξγηθφο  
ειθπζηήξαο  (Σξαθηέξ) 
55ΖΡ θαηλνχξγηνο 

16700000-2 Σεκάρην 1 32.258,06  32.258,06 

3 

Μηθξφ θνξηεγφ φρεκα 
ηχπνπ «Pick-up» 4×4, 
ηεηξάζπξν, θαηλνχξην ή 
κεηαρεηξηζκέλν 

34131000-4 Σεκάρην 3 19.623,39 58.870,17  

4 

Πιαηθφξκεο-θαξφηζεο 
αλαηξεπφκελεο 
ξπκνπιθνχκελεο  
απφ Σξαθηέξ θαηλνχξγηεο 

16500000-0 Σεκάρην 2 4.032,26  8.064,52 

5 

Απνξξνθεηήξεο  
θχιισλ βελδηλνθίλεηνη 
κε βάζε ζηεξέσζεο ζε 
θαξφηζα θαηλνχξγηνη 

16160000-4 Σεκάρην 2 2.016,13 4.032,26  

6 

Τδξαπιηθφο Βξαρίνλαο 
κε Καηαζηξνθέα 
θαη Κεθαιή Κιαδέκαηνο 
παξειθφκελνο 
ζε  Γεσξγηθφ Διθπζηήξα 
θαηλνχξγηνο 

16810000-6 Σεκάρην 1 21.774,19  21.774,19 

7 

Τδξαπιηθφο Βξαρίνλαο 
κε Καηαζηξνθέα 
παξειθφκελνο 
ζε  Γεσξγηθφ Διθπζηήξα 
θαηλνχξγηνο 

16810000-6 Σεκάρην 1 15.322,58  15.322,58 
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8 
θαπηηθή θαδέλα γηα 
δηάλνημε απιαθηψλ 
θαηλνχξγηα 

16000000-5 Σεκάρην 1 3.225,81  3.225,81 

ΤΝΟΛΟ: 161.289,53 80.645,16 

Φ.Π.Α. (24%): 38.709,49 19.354,84 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 199.999,02 100.000,00 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 299.999,02 

 
 
 

Ο πληάμαο 
 
 
 
 

Νηαληόπνπινο Κσλ/λνο 
Σερλνιόγνο Γαζνπόλνο Α’β 

 
ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 
θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ 

 
 
 
 

σηήξηνο Γεσξγνκάλνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Σξίθαια,    16 Ννεκβξίνπ 2020 

Ζ Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
Καζαξηόηεηαο – Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

α.α. 
 
 
 

σηήξηνο Υειηδώλεο 
Σερλνιόγνο Γεσπόλνο ΣΔ 
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