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ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ,
ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ
ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: Δ5/12/2021

Μ Δ Λ Δ Σ Η

«Ππομήθεια αποππιμμαηοθόπων οσημάηων, οσήμαηορ μεηαθοπάρ
αποππιμμάηων, μησανήμαηορ έπγος και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 538.000,00 EURO

Η Μ Δ Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α: Οκηώβπιορ 2021

Σελίδα 1

«Ππομήθεια
αποππιμμαηοθόπων
οσημάηων,
οσήμαηορ
μεηαθοπάρ
αποππιμμάηων, μησανήμαηορ έπγος
και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού»
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ,
ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ
ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Σατ. Γ/νζη Φστικό πάρηης
Σατ. Κωδ. 23100
Σηλ
2731027785
Πληροθορίες: Νικολέηος ηαύρος
E-mail: stnikoletos@gmail.com

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: Δ5/12/2021

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια απορριμματοφόρων οχθμάτων, οχιματοσ μεταφοράσ
απορριμμάτων, μθχανιματοσ ζργου και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ (απορριμματοκιβωτίων) για τον
εκςυγχρονιςμό και τθ βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου , προκειμζνου
να ενιςχυκοφν ουςιαςτικά οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αυτοφ του επιπζδου, προσ τουσ δθμότεσ κακϊσ θ
ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςτόλου για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ζργου των Υπθρεςιϊν τθσ
Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, Χωροταξίασ, Υπθρεςίασ Δόμθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Σπάρτθσ.
Θ παλαιότθτα των οχθμάτων του Διμου επιφζρει:












Επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ ςυντιρθςθσ
Αφξθςθ του χρόνου παραμονισ ςτα ςυνεργεία .
Αφξθςθ των κακθμερινϊν ελζγχων και περιςςότερθ εναςχόλθςθ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ .
Αφξθςθ κατανάλωςθσ καυςίμου
Σθμαντικι αφξθςθ εκπομπϊν καυςαερίων
Σθμαντικότατθ αφξθςθ εκπομπισ μικροςωματιδίων μεγαλφτερων των 10PM
Σθμαντικι αφξθςθ εκπομπισ κορφβου
Αφξθςθ του χρόνου εργαςίασ και μετακίνθςθσ .
Δυςκολία εξεφρεςθσ ανταλλακτικϊν.
Ζλλειψθ ςυςτθμάτων αςφαλείασ
Χαμθλι ποιότθτα εργαςίασ.

Ππωσ διαφαίνεται από τα ανωτζρω θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια είναι επιβεβλθμζνθ και αναγκαία για
τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και τθν τιρθςθ των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν.
Σελίδα 2

Με τθν προμικεια αυτι, ο Διμοσ πρόκειται να προμθκευτεί τα εξισ είδθ:
Α/Α

Κ.Α.Ε

Είδοσ

ΣΕΜ.

1

Κ.Α. 62-7131.002
«Ρρομικεια απορριμματοφόρων
οχθμάτων»

Απορριμματο φόρο
όχθμα τφπου μφλου
χωρθτικότθτασ 12m3

2

Κ.Α. 62-7131.001
«Ρρομικεια απορριμματοφόρων
και λοιπϊν οχθμάτων αποκομιδισ
και μεταφοράσ απορριμμάτων και
ανακυκλϊςιμων υλικϊν»

Διαξονικό όχθμα 19τν
τφπου γάντηου (ΘΟΟΚ
LIFT) μεταφοράσ
απορριμματοκιβωτίων

3

Κ.Α. 62-7131.003
Ρρομικεια απορριμματοφόρων
οχθμάτων και μθχ ανθμάτων
ζργου ι και ςυνοδευτικοφ
εξοπλιςμοφ.

Απορριμματοκιβϊ τιο
με ςυμπίεςθ
χωρθτικότθτασ 1012κμ

4

Κ.Α. 62-7131.003
Ρρομικεια απορριμματοφόρων
οχθμάτων και μθχ ανθμάτων
ζργου ι και ςυνοδευτικοφ
εξοπλιςμοφ.

Απορριμματοφόρο
όχθμα χωρθτικότθτασ
2,5κμ

5

Κ.Α. 62-7131.003
Ρρομικεια απορριμματοφόρων
οχθμάτων και
μθχανθμάτων
ζργου ι και ςυνοδευτικοφ
εξοπλιςμοφ.

Φορτωτισ –
εκςκαφζασ

1

1

3

1

1

ΜΕΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ (€ )

165.000,00

150.000,00

74.400,00

44.600,00

104.000,00

ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΑ ΞΗ
CPV

34144511-3

34144750-0

39713300-6

34144510-6

43262100-8

50125/6-8-202
Απόφαςθ ΥΡ ΕΣ
(ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
83448/22-11-2019
Απόφαςθ ΥΡ ΕΣ
(ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6).

64403/5-10-2020
Απόφαςθ ΥΡΕΣ
(ΑΔΑ:ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
64403/5-10-2020
Απόφαςθ ΥΡΕΣ
(ΑΔΑ:ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
64403/5-10-2020
Απόφαςθ ΥΡΕΣ
(ΑΔΑ:ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει

Ειδικότερα, ςτθν παροφςα μελζτθ παρατίκενται αναλυτικά οι επί μζρουσ ειδικζσ ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων
(Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) - τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ, κακϊσ και τα κριτιρια Βακμολόγθςθσ των Τεχνικϊν
Ρροςφορϊν.
Θ εν λόγω προμικεια, κα υλοποιθκεί μζςω Ανοικτό Δθμόςιο Διεκνι Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό.
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4738/2020 «Ρφθμιςη οφειλών και παροχή δεφτερησ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ». Άρκρο 267
Αποκλειςμόσ οικονομικϊν φορζων από διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ λόγω ακζτθςθσ
φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων - Τροποποίθςθ τθσ παρ. 2 και προςκικθ παρ. 2Α ςτο
άρκρο 73 του ν. 4412/2016
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 324-337
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) 1, “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)

1

Εφόςον πρόκειται για ςφμβας θ που ςυγχρθματοδο τείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

Σελίδα 3

 Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβζρνηςη (Ενςωμάτωςη ςτην Ελληνική Νομοθεςία τησ
Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςη
ςτο Ελληνικό Δίκαιο τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ», του ν. 3548/2007 (Α’ 68)
«Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ
διατάξεισ»,
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχηµατιςµοί και εναρµόνιςη του νοµοθετικοφ πλαιςίου µε τισ
διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τησ 16ησ
Απριλίου 2014 για την ζκδοςη ηλεκτρονικών τιµολογίων ςτο πλαίςιο δηµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ
διατάξεισ»
 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τησ
Επιμελητηριακήσ Νομοθεςίασ»
 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτην Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ.
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119,
 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα, μζτρα εφαρμογήσ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου
2016 για την προςταςία των φυςικών προςώπων ζναντι τησ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ

Σελίδα 4

χαρακτήρα και ενςωμάτωςη ςτην εθνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 τθν Οδθγία 2006/42/ΕΚ, όπωσ και το πρότυπο ΕΝ1501 όπου απαιτείται και τισ ςχετικζσ με τα είδθ τθσ
παροφςθσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ.

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Σπάρτθ 29 / 10 / 2021
Οι υντάξαντεσ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτθ 29 / 10 / 2021
Η Αν. Πρ. Δ/νθσ Σ.Τ.Χ.Τ.ΔΟ.Π.

ταυρόπουλοσ Ευρυςκζνθσ
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΡΕ
Καρακίτςου Άννα
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ Αϋ β.

Νικολζτοσ ταφροσ
Γεωπόνοσ Ρ.Ε, με A’ βακμ.

Σελίδα 5

«Ππομήθεια
αποππιμμαηοθόπων
οσημάηων,
οσήμαηορ
μεηαθοπάρ
αποππιμμάηων, μησανήμαηορ έπγος
και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού»
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ,
ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ
ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Σατ. Γ/νζη Φστικό πάρηης
Σατ. Κωδ. 23100
Σηλ
2731027785
Πληροθορίες: Νικολέηος ηαύρος
E-mail: stnikoletos@gmail.com

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: Δ5/12/2021

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Θ μελζτθ αυτι αναφζρεται ςτθν προμικεια αποππιμμαηοθόπων οσημάηων, οσήμαηορ μεηαθοπάρ
αποππιμμάηων, μησανήμαηορ έπγος και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού (αποππιμμαηοκιβωηίων) και
ποιο ςυγκεκριμζνα ςτθν προμικεια:
Α/Α

Κ.Α.Ε

Είδοσ

ΣΕΜ.

ΜΕΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ (€ )

CPV

1

Κ.Α. 62-7131.002
«Ρρομικεια απορριμματοφόρων
οχθμάτων»

Απορριμματο φόρο όχθμα
τφπου μφλου
χωρθτικότθτασ 12m3

1

165.000,00

34144511-3

2

Κ.Α. 62-7131.001
«Ρρομικεια απορριμματοφόρων
και λοιπϊν οχθμάτων αποκομιδισ
και μεταφοράσ απορριμμάτων και
ανακυκλϊςιμων υλικϊν»

Διαξονικό όχθμα 19τν
τφπου γάντηου (ΘΟΟΚ LIFT)
μεταφοράσ
απορριμματοκιβωτίων

1

150.000,00

34144750-0

3

Κ.Α. 62-7131.003
Ρρομικεια απορριμματοφόρων
οχθμάτων και μθχ ανθμάτων ζργου
ι και ςυνοδευτικοφ εξο πλιςμοφ.

Απορριμματοκιβϊ τιο με
ςυμπίεςθ χωρθτικότθτασ
10-12κμ

3

74.400,00

39713300-6

4

Κ.Α. 62-7131.003
Ρρομικεια απορριμματοφόρων
οχθμάτων και μθχ ανθμάτων ζργου
ι και ςυνοδευτικοφ εξο πλιςμοφ.

Απορριμματοφόρο όχθμα
χωρθτικότθτασ 2,5κμ

1

44.600,00

34144510-6

5

Κ.Α. 62-7131.003
Ρρομικεια
απορριμματοφόρων
οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου
ι και ςυνοδευτικοφ εξο πλιςμοφ.

Φορτωτισ – εκςκαφζασ

1

104.000,00

43262100-8

Ακολουκοφν κατά είδοσ οι αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
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A/A
1

ΕΙΔΟ
Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου μφλου χωρθτικότθτασ 12m3

ΣΕΜ.
1

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ
κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια
απορριμματοφόρου οχιματοσ τφπου περιςτρεφόμενου τφμπανου12 κυβικών μζτρων με ςφςτθμα
ανφψωςθσ κάδων.
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ
απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου»
γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ.
Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
1). Γενικζσ απαιτιςεισ
Τα προςφερόμενα οχιματα (τόςο το όχθμα πλαίςιο όςο και θ υπερκαταςκευι) να είναι απολφτωσ
καινοφργια, αμεταχείριςτα και πρόςφατθσ καταςκευισ.
Να δοκοφν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι, των
προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν.
2) Πλαίςιο οχιματοσ
Το απορριμματοφόρο όχθμα να αποτελείται από όχθμα πλαίςιο κατάλλθλο για καταςκευι
απορριμματοφόρου (αποκομιδι και μεταφορά απορριμμάτων).
Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 4x2.
Το ςυνολικό μικτό φορτίο κα είναι περίπου 15tn.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρζπει να
προκφπτει από τουσ καταλόγουσ των καταςκευαςτικϊν οίκων, όπωσ και το ίδιο νεκρό βάροσ του πλαιςίου
με τθν καμπίνα οδιγθςθσ, το δε βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ με το μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων από όμοιο
κατάλογο ι υπεφκυνθ περιγραφι του καταςκευαςτι τθσ.
Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ και κα αποτελείται
από διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει
απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπομζνου. Θα φζρει
άγκιςτρο (πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ
Θ ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων κα είναι τουλάχι ςτον 5,4tn. Ωσ
ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό
επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεςθ του ιδίου νεκροφ βάρουσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ καμπίνα
οδιγθςθσ, το προςωπικό (οδθγόσ και δυο εργάτεσ), το βάροσ του καυςίμου, του λιπαντικοφ ελαίου, του
νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, θ κενι απορριμμάτων υπερκαταςκευι με το
μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων και όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του οχιματοσ).
Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ. λ.π., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα.
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Να δοκεί το ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο του απαιτοφμενου, για τθν μεταφορά ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων βάρουσ 450kgr/m3.
Το όχθμα κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει ο
Διμοσ.
Με το όχθμα κα παραδοκοφν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
-Εφεδρικό τροχό πλιρθ, τοποκετθμζνο ςε αςφαλζσ μζροσ του οχιματος.
-Σειρά ςυνικων εργαλείων που κα προςδιορίηονται ακριβϊσ.
-Ρυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ
-Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβϊν
-Ταχογράφο
-Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ
-Βιβλίο ανταλλακτικϊν.
Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα ωσ και θχθτικό ςφςτθμα
επικοινωνίασ των εργατϊν με τον οδθγό.
Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ
που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ
Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα και μάλιςτα
κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ:









Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ
Μεταξόνιο
Μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο)
Βάρθ πλαιςίου
Ανϊτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίςιο, μικτό βάροσ (GROSSWEIGHT)
Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ.
Το κακαρό ωφζλιμο φορτίο
Θ ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα.

3) Κινθτιρασ
Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ , τετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία
τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ, 4/κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ από τουσ
πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, μεγάλθσ κυκλοφορίασ. Θ ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα
είναι τουλάχιςτον 230Hp και ροπισ 900Nm.Θα διακζτει ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo). Ο
κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι περίπου 5.000cc.
Να δοκοφν οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον
αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι καμπφλεσ οικονομίασ
καυςίμου. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ ςτισ χαμθλότερεσ
δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ ςτροφϊν.
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Θ εξαγωγι των καυςαερίων κα γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα με μονωμζνθ ςωλινα
εξάτμιςθσ και εξαγωγι που εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ τθσ βροχισ.
Ο κινθτιρασ με τον οποίο κα εξοπλίηεται το προςφερόμενο πλαίςιο κα διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα
πζδθςθσ «μθχανόφρενο» το οποίο κα υποβοθκά το κυρίωσ ςφςτθμα πζδθςθσ του οχιματοσ. Με το
ςφςτθμα αυτό κα αυξάνεται θ αςφάλεια κατά τθν οδιγθςθ ςε κεκλιμζνο ζδαφοσ και κα βελτιϊνεται ο
ζλεγχοσ του οχιματοσ με πλιρεσ φορτίο.
Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: .







Τφποσ και καταςκευαςτισ
Θ πραγματικι ιςχφσ , ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ.
Θ μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ ςτροφϊν του.
Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό
των ςτροφϊν.
Ο κφκλοσλειτουργίασ (4-χρόνοσ).
Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ

4) φςτθμα μετάδοςθσ
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα διακζτει 6 ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και μιασ (1)
οπιςκοπορείασ τουλάχιςτον, ςυγχρονιςμζνων ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων .
Ο ςυμπλζκτθσ κα είναι μονόσ, ξθροφ τφπου. Το υλικό τριβισ του δίςκου δεν κα περιζχει αμίαντο με
αποτζλεςμα να είναι φιλικόσ προσ το περιβάλλον.
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται διαμζςου του
κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων.
Το διαφορικό κα πρζπει να είναι αναλόγου καταςκευισ ϊςτε το όχθμα να είναι ικανό να με πλιρεσ φορτίο
ςε δρόμο με κλίςθ 15% και ςυντελεςτι τριβισ 0,60 και κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ του
διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα, για υψθλι πρόςφυςθ κατά τθν εκκίνθςθ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ (π.χ.
ολιςκθρό υπζδαφοσ, χειμερινζσ ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ κλπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι οδθγικι
ςυμπεριφορά και κυκλοφορικά αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ.
5) φςτθμα πζδθςθσ
Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα, ενϊ ταυτόχρονα κα διακζτει ςφςτθμα
Αντιμπλοκαρίςματοσ Τροχϊν (Α.Β.S.), ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον
πίςω άξονα, κακϊσ και ςφςτθμα για τθν βελτίωςθ τθσ ιςχφοσ πζδθςθσ ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic
Brakeforce Distribution) ι ςφςτθμα αντίςτοιχου τφπου. Το όχθμα επίςθσ κα διακζτει ςφςτθμα
θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ (Electronic Stability System – ESP).
To φορτθγό πλαίςιο κα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, διςκόφρενα, ι ταμποφρα, ι
ςυνδυαςμό αυτών ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ
ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά του. Το χειρόφρενο κα λειτουργεί
με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου και κα επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του οχιματοσ. Σε περίπτωςθ
βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια πίεςθσ αζρα) τότε το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Το υλικό τριβισ των
φρζνων δεν κα περιζχει αμίαντο με αποτζλεςμα να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον.
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6) φςτθμα διεφκυνςθσ
Το τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ ςφμφωνα
με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ.
Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για βολικι
επιβίβαςθ και αποβίβαςθ.
Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. Θ ακτίνα ςτροφισ να είναι θ ελάχιςτθ
δυνατι
7) Άξονεσ – αναρτιςεισ
Το πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ του εμπρόςκιου και πίςω άξονα κα είναι
χαλφβδινεσ ι με αερόςουςτεσ (airsuspension) ι ςυνδυαςμό αυτών. Να δοκεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ
και οι ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.
Θ κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4Χ2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ κα πρζπει να
καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ. Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ
να είναι κατά προτίμθςθ εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα ASR, που αποτρζπει τθ διαφορά ςτροφϊν ςτουσ
τροχοφσ ςε περίπτωςθ μειωμζνθσ πρόςφυςθσ.
Το όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια (ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ αεροκάλαμο
(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ
τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO.
Θ πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του οχιματος με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο περιλαμβανομζνων όλων
των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν
επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το
πλαίςιο.
Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, αναρτιςεων και
ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ)
8) Καμπίνα οδιγθςθσ
Θ καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τφπου και τφπου καμπίνασ θμζρασ και να εδράηεται επί του πλαιςίου
μζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ.
Το κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πνευματικι ανάρτθςθ πολλαπλϊν ρυκμίςεων και κα προςφζρει
άνεςθ ςτον οδθγό χάρθ, με ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν ςθμείων. Το όχθμα κα διακζτει κζςθ
για τον οδθγό και δφο (2) ςυνοδθγοφσ.
κα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από γυαλί
SECURITκ.λ.π. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, δφο
τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο
καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ
κερμαινομζνου φρζςκου αζρα, aircondition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ
μπαλαντζηασ και γενικά κάκε εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου οχιματος.
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Το όχθμα κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει θ
υπθρεςία.
Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα.
Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ
που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ.
9) Χρωματιςμόσ
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο
τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν,
ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα
ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ.
Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα
αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται
κατά τθν υπογραφι τθσ τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ
είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ.

10. ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ
10.1 Γενικά:

Θ υπερκαταςκευι του απορριμματοφόρου οχιματοσ, κα είναι τφπου περιςτρεφόμενου τυμπάνου
(μφλοσ), χωρθτικότθτασ 12m³. Αναλυτικότερα κα αποτελείται από:
Τφμπανο: κα ζχει κυλινδρικό ςχιμα και κα είναι καταςκευαςμζνο από χαλυβδοελάςματα πάχουσ 4mm6mm, ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με θλεκτροςυγκόλλθςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ ςτεγανότθτα
του. Στθν εξωτερικι του επιφάνεια περιφερειακά κα ςτερεϊνεται επίςθσ με θλεκτροςυγκόλλθςθ ο
δακτφλιοσ κφλιςθσ του τυμπάνου, ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ςυμπαγι χαλυβδοδοκό και κα
περιςτρζφεται πάνω ςε ςφςτθμα ραοφλων. Θ περιςτροφι του τυμπάνου κα γίνεται διαμζςου καδζνασ
κυλίςεωσ. δεν γίνονται δεκτά ςυςτιματα με περιφερειακό ρουλεμάν και περιφερειακό γραναηοτροχό
λόγω υψθλοφ κόςτουσ ςυντιρθςθσ.
Εςωτερικά κα φζρει ελικϊςεισ από χαλυβδολάμεσ, οι οποίεσ κα ανακατεφουν τα απορρίμμ ατα κατά τθν
περιςτροφι, οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ομοιομορφία του φορτίου κατά τθ ςυμπίεςθ, με ςυνζπεια
τθν ομοιόμορφθ κατανομι βάρουσ και φόρτιςθ τροχϊν και αξόνων του οχιματοσ.
Κατά τθν φόρτωςθ θ πόρτα κα είναι υδατοςτεγϊσ κλειςτι και το τφμπανο κα περιςτρζφεται
παραςφροντασ τα απορρίμματα από τθν κυρίδα φορτϊςεωσ ςτο εςωτερικό του τυμπάνου, με τθ βοικεια
των ελικϊςεων. Ζτςι κα ανακατεφονται και κα ςυνκλίβονται ςυνεχϊσ, ενϊ κα μεταφζρονται ςτο
μπροςτινό τμιμα του τυμπάνου όπου και κα ςυμπιζηονται. Με τθ ςυνεχι αυτι κρυμμάτιςθ κα γίνεται
δυνατι θ ανάμιξθ υγρϊν και ςτερεϊν, δθμιουργϊντασ μία πολτϊδθ μάηα που κα αποτρζπει τθν διαρροι
υγρϊν. Με τθν διαδικαςία αυτι κα επιτυγχάνεται υψθλι ςυμπίεςθ και ςυνεπϊσ μεγάλθ χωρθτικότθτα
φορτίου.
Θ διαδικαςία εκφόρτωςθσ κα γίνεται εφκολα, αντιςτρζφοντασ τθ φορά περιςτροφισ του τυμπάνου .
Εμπρόςκιο ζδρανο: ςτο οποίο κα προςαρμόηεται ςε ειδικό τριβζα ο άξονασ του τυμπάνου, ςτθν κορυφι
του εμπρόςκιου καβαλζτου.
Σελίδα 11

Οπίςκιο ζδρανο: όπου πάνω ςε αυτό κα περιςτρζφεται το τφμπανο μζςω τθσ ςτεφάνθσ κυλίςεωσ
διαμζςω 3 ράουλων ςτο κάτω μζροσ και 4 ράουλων ςτο πάνω μζροσ .
Οπίςκια πόρτα: θ οποία κα είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοζλαςμα κατάλλθλου πάχουσ και κα
κλείνει το τφμπανο υδατοςτεγϊσ . Το άνοιγμα και κλείςιμο τθσ κα γίνεται μζςω υδραυλικοφ κυκλϊματοσ
με τθ βοικεια χειριςτθρίου.
Χοάνθ τροφοδοςίασ /ςτόμιο φόρτωςθσ
που ζρχεται ςε επαφι με απορρίμματα κα είναι
καταςκευαςμζνθ απόχαλυβδοζλαςμααντιτριβικοφ τφπου, εξαιρετικισ ποιότθτασ, ικανοφ πάχουσ και
υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά και ςτθ διάβρωςθχαλυβδοελάςματα τφπου HARDOX ι ανκεκτικότερα.
Να προςκομιςτοφν κατάλλθλα πιςτοποιθτικά που να αποδεικνφουν τθν ποιότθτα, τισ ιδιότθτεσ και το
πάχοσ των χρθςιμοποιοφμενων ελαςμάτων (παραςτατικά αγοράσ).
Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ : Το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ κα είναι πλιρωσ υδραυλικό.
Θ περιςτροφι του τυμπάνου κα επιτυγχάνεται μζςω υδροςτατικοφ ςυςτιματοσ μετάδοςθσ κίνθςθσ με
δυναμολιπτθ (P.T.O.). Ζπ’ αυτοφ κα τοποκετείται υδραυλικι αντλία, θ οποία κα τροφοδοτεί με υδραυλικό
λάδι υδραυλικό κινθτιρα μζςω χειριςτθρίου ο οποίοσ κα κινεί το τφμπανο με γραναηοτροχό, επι τθσ
καδζνασ.
Ο υδραυλικόσ κινθτιρασ είναι τοποκετθμζνοσ ςε ειδικι βάςθ από χαλυβδοζλαςμα ικανι να μθ δζχεται
παραμορφϊςεισ.
Θ ηεφξθ και θ απόηευξθ του υδραυλικοφ κινθτιρα κα γίνεται μζςω θλεκτρικοφ χειριςτθρίου από τθν κζςθ
του οδθγοφ, ενϊ επιπλζον θ ηεφξθ κα γίνεται και από χειριςτιριο ςτθν πίςω δεξιά πλευρά τθσ
υπερκαταςκευισ.
Θ αλλαγι κατεφκυνςθσ τθσ περιςτροφισ του τυμπάνου κα γίνεται από τθν κζςθ του οδθγοφ και μόνο
όταν θ οπίςκια κφρα είναι ανοικτι.
Θλεκτρικό ςφςτθμα:
Θα υπάρχει πλιρθσ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, ςφμφωνα με τον
ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και για οπιςκοπορεία), φϊτα
πορείασ, ςτακμεφςεωσ, ομίχλθσ και ενδεικτικά περιμετρικά του οχιματοσ . Δφο (2) περιςτρεφόμενουσ
φάρουσ πορτοκαλί χρϊματοσ, ζνα ςτο μπροςτά και ζνα ςτο πίςω μζροσ του απορριμματοφόρου.
Ρροβολείσ εργαςίασ λειτουργίασ (πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ) και για νυχτερινι αποκομιδι
απορριμμάτων.
Θ τροφοδοςία του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ του απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ κα γίνεται από τθν
καμπίνα του οχιματοσ, μζςω κατάλλθλθσ παράκαμψθσ, προκειμζνου να υπάρχει αςφάλιςθ των παροχϊν.
Κατά τον τρόπο αυτό, το θλεκτρικό ςφςτθμα του απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ κα εξαρτάται άμεςα
από τθ λειτουργία του οχιματοσ, χωρίσ ωςτόςο να τθν επιβαρφνει. Τα ςιματα που κα ςυνδζουν τθ
λειτουργία του απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ με τθ λειτουργία του οχιματοσ κα οδθγοφνται μζςω
κεντρικοφ καλωδίου προσ ζναν λογικό ελεγκτι, ο οποίοσ κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςε κατάλλθλθ
υποδοχι του οπίςκιου εδράνου.
Ο λογικόσ ελεγκτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ, κακϊσ και τθλεπικοινωνίασ (μζςω κφρασ
Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρζχοντασ τθ δυνατότθτα διαγνωςτικοφ ελζγχου του
προγράμματοσ από απόςταςθ. Ο λογικόσ ελεγκτισ κα επικοινωνεί με μια οκόνθ επιτιρθςθσ του
ςυςτιματοσ – θ οποία κα είναι ενςωματωμζνθ με το χειριςτιριο καμπίνασ - μζςω διαφλων CAN, οι οποίοι
κα μεταφζρουν τα ςειριακά ψθφιακά ςιματα τθσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ, αποφεφγοντασ πολλζσ
καλωδιϊςεισ. Επιπλζον, κα είναι πλιρωσ ςυμμορφωμζνοσ με όλουσ τουσ ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ για
τθν θλεκτρομαγνθτικι του ςυμβατότθτα και ατρωςία, για τθν ανκεκτικότθτά του απζναντι ςτθ ςκόνθ και
τθν υγραςία (IP66), κακϊσ και για τθν αντοχι του ςτον πεπιεςμζνο ατμό (IP69K).
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Πλεσ οι καλωδιϊςεισ του ςυςτιματοσ κα μεταφζρονται μζςω ςτεγανϊν αγωγϊν, καλά προςτατευμζνεσ
μζςα ςε διαμορφωμζνα κανάλια επί τθσ καταςκευισ, αλλά και εφκολα προςβάςιμεσ, προκειμζνου για τθν
εφκολθ αντικατάςταςι τουσ. Πλα τα καλϊδια κα είναι ςυμμορφωμζνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία EN
2006/95 και κα φζρουν διακριτικι αρίκμθςθ για τον εφκολο εντοπιςμό τουσ.
Στο χειριςτιριο καμπίνασ κα βρίςκεται ενςωματωμζνθ οκόνθ επιτιρθςθσ ςυςτιματοσ (7’’ τουλάχιςτον,
υγρϊν κρυςτάλλων), θ οποία κα περιλαμβάνει:
 Σθν οκόνθ τθσ κάμερασ οπίςκιασ επιτιρθςθσ (με δυνατότθτα μεγζκυνςθσ και πλιρουσ κάλυψθσ τθσ
οκόνθσ του χειριςτθρίου).
 Πλικτρα αφισ για τθν ενεργοποίθςθ των φάρων, του προβολζα εργαςίασ, τθσ λειτουργίασ τθσ
φόρτωςθσ και τθσ λειτουργίασ εκκζνωςθσ.
 Οκόνθ ενδείξεων κατάςταςθσ ςυςτιματοσ, με εικονίδια τα οποία κα εναλλάςςονται, δεικνφοντασ τθν
τρζχουςα κατάςταςθ του ςυςτιματοσ.
 Αναδυόμενα παράκυρα με επεξθγθματικζσ προειδοποιιςεισ για ςφάλματα ι δυςλειτουργίεσ του
ςυςτιματοσ.
 Ωρόμετρο λειτουργίασ.
 Ημεροδείκτθ και ωροδείκτθ.
 Ζνδειξθ κερμοκραςίασ λαδιοφ.
 Οκόνθ ιςτορικοφ ςφαλμάτων του ςυςτιματοσ.
 Μενοφ με πλθροφορίεσ για τα τεχνικά ςτοιχεία του οχιματοσ, για το πρόγραμμα ςυντιρθςισ του και
για τθν επεξιγθςθ των ενδείξεων κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ.
 Μενοφ ρυκμίςεων με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ, που κα επιτρζπει ςε εξουςιοτομζνο πρόςωπο να
εκτελεί επιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ ςτο ςφςτθμα και ειδικότερα ςτισπιζςεισ του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ
Στισ εξωτερικζσ πίςω πλευρζσ τθσ οπίςκιασ καλφπτρασ κα υπάρχουν τοποκετθμζνα τα πλικτρα χειριςμοφ
του απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ, τα οποία κα είναι τοποκετθμζνα
ςε περιζκτεσ, καλά
προςτατευμζνουσ από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ μζςα ςε κυρίδεσ.
Στθν αριςτερι πλευρά κα υπάρχουν τα εξισ πλικτρα:
1. Πλικτρο Διακοπι ζκτακτθσ ανάγκθσ (E-stop), για τθν ακαριαία παφςθ των απορριμματικϊν
λειτουργιϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (κόκκινο).
2. Δφο μαφρα πλικτρα επαναφοράσ, για τθν κατάβαςθ τθσ οπίςκιασ κφρασ, εγκατεςτθμζνα ςε
απόςταςθ μεταξφ τουσ, που κα αναγκάηουν ςτθ χριςθ και των δφο χειρϊν του χειριςτι και ςε κζςθ που
κα επιτρζπει τον οπτικό ζλεγχο τθσ λειτουργίασ κατάβαςθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ.
3. Ζνα μαφρο πλικτρο επαναφοράσ, για το κλείςιμο των γάντηων αςφάλιςθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ.
Στθν δεξιά πλευρά κα υπάρχουν τα εξισ πλικτρα:
1. Πλικτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), για τθν ακαριαία παφςθ των απορριμματικϊν
λειτουργιϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (Κόκκινο).
2. Πλικτρο επαναφοράσ Κουδοφνι για τθν ειδοποίθςθ του χειριςτι ςτθν καμπίνα.
Τόςο θ λειτουργία κατάβαςθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ, όςο και θ λειτουργία κλειςίματοσ των γάντηων
αςφάλιςθσ, κα μποροφν εναλλακτικά, να εκτελοφνται χειροκίνθτα από τουσ μοχλοφσ του κεντρικοφ
ςυγκροτιματοσ κατευκυντιριων βαλβίδων, το οποίο κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςτο πίςω μζροσ τθσ
δεξιάσ πλευράσ του πλαιςίου.
Θ απορριμματοφόροσ υπερκαταςκευι κα φζρει, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ EN
1501-1, ευρυγώνια κάμερα, θ οποία κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ ςε κατάλλθλθ βάςθ, ςτο ανϊτερο μζροσ
του πλαιςίου τθσ οπίςκιασ κφρασ, προκειμζνου ο χειριςτισ να ζχει τθ δυνατότθτα τθσ πλιρουσ
παρακολοφκθςθσ του χϊρου ςτθν οπίςκια πλευρά του οχιματοσ.
Θ κάμερα οπίςκιασ επιτιρθςθσ κα ζχει εφροσ κζαςθσ 110ο τουλάχιςτον και εμβζλεια 5m. Θα διακζτει
θχθτικι ςφνδεςθ με τθν αντίςτοιχθ οκόνθ εντόσ τθσ καμπίνασ, επιτρζποντασ ςτον χειριςτι να ζχει και
θχθτικι παρακολοφκθςθ των λειτουργιϊν που κα εκτελοφνται ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ.
Θ οκόνθ τθσ κάμερασ κα βρίςκεται ενςωματωμζνθ με τθν οκόνθ επιτιρθ ςθσ ςυςτιματοσ του χειριςτθρίου
καμπίνασ .
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Το όχθμα κα φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ όνομα,
διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ.
Αντανακλαςτικά αςφαλείασ: κα τοποκετθκοφν ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε όλο το
πίςω και εμπρόςκιο μζροσ του οχιματοσ (ηζβρεσ). Θα υπάρχει ςιμανςθ για αποφυγι επικίνδυνων
ενεργειϊν από τουσ εργαηόμενουσ και για τθν προςταςία του κατά τθν νυχτερινι εργαςία .
Βακμόσ ςυμπίεςθσ. Με ςτόχο τθν καλφτερθ δυνατι εκμετάλλευςθ του χϊρου ςε απορρίμματα, ο βακμόσ
ςυμπίεςθσ κα είναι τθσ τάξεωσ του 5:1 ςε ςυνάρτθςθ με το είδοσ και τθν ςφςταςθ των απορριμμάτων.
Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κάδων 80-1.300lit. Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτθ
παροφςα προμικεια, κα προςαρμόηεται ςτο όχθμα με κοχλιωτοφσ ςυνδζςμουσ ταχείασ αποςυνδζςεωσ,
οι οποίοι κα επιτρζπουν τθ γριγορθ και αςφαλι αφαίρεςθ και επανατοποκζτθςι του.
Θα είναι κατάλλθλοσ για τθν ανφψωςθ πλαςτικϊν και μεταλλικϊν κάδων απορριμμάτων χωρθτικότθτασ
80-1.300 lt και κα ενςωματϊνει κάκε απαραίτθτθ διάταξθ αςφαλείασ για τθν προςταςία του προςωπικοφ.
Θ παλινδρομικι κίνθςθ - ανφψωςθ - ανατροπισ – επιςτροφισ των κάδων, κα εκτελείται από
υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ που κα είναι προςαρμοςμζνοι ςτο πλαίςιο.
Θ εκκζνωςθ των κάδων κα πραγματοποιείται με κατάλλθλο μθχανιςμό παγίδευςθσ, ο οποίοσ κα ανοίγει
τα καπάκια των κάδων ςτθ φάςθ τθν ανατροπισ τουσ, ϊςτε να αδειάηουν αυτόματα ςτο
απορριμματοφόρο. Για κάδουσ που δεν ςυνεργάηονται με τον μθχανιςμό αυτό, το αυτόματο άνοιγμα κα
εξαςφαλίηεται μζςω διαμικουσ μεταλλικισ ςυνδζςεωσ , ϊςτε κατά τθν κίνθςθ του μθχανιςμοφ ανατροπισ
να ενεργεί ωσ αρπάγθ ανοίγοντασ τα.
Οι κάδοι κα παραλαμβάνονται από βραχίονεσ περιςτροφισ μζςω τθσ ’’κτζνασ’’, που κα είναι
προςαρμοςμζνθ ςτο ςφςτθμα ανφψωςθσ .
Το όλο ςφςτθμα κα ςυνδζεται με τθν υδραυλικι εγκατάςταςθ του οχιματοσ με τθν οποία μζςω
χειριςτθρίου κα δζχεται εντολζσ. Θα είναι απολφτωσ ςφμφωνο με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ εργαςίασ και
κα φζρει τα ανάλογα πιςτοποιθτικά . Κατά τθν ανφψωςθ τουσ οι κάδοι, κα αςφαλίηουν ζτςι που να είναι
αδφνατθ θ πτϊςθ τουσ προσ τα πίςω. Θα υπάρχει βαλβίδα κατευκφνςεωσ με ςφςτθμα αντεπιςτροφισ ,
ϊςτε αν ο μοχλόσ χειριςμοφ αφεκεί ελεφκεροσ να επανζρχεται ςε ουδζτερθ κζςθ.
Τα πλευρικά τοιχϊματα του πλαιςίου κα ζχουν πλαςτικά προςτατευτικά, ϊςτε να μθν φκείρονται οι
κάδοι. Με βαλβίδα αντεπιςτροφισ κα εμποδίηεται θ απότομθ επιςτροφι ι πτϊςθ του ςυςτιματοσ, ςε
περίπτωςθ διακοπισ τθσ παροχισ τθσ υδραυλικισ αντλίασ από ςβιςιμο του κινθτιρα ι οποιαδιποτε ά λλθ
βλάβθ. Θα υπάρχουν ακόμα ειδικζσ χειρολαβζσ για να ςυγκρατοφνται καλά οι εργαηόμενοι κατά τθν
κίνθςθ του οχιματοσ και αρπάγεσ (γάντηοι) μανταλϊςεωσ που κα αςφαλίηουν το ςφςτθμα όταν
χρειάηεται.
11)Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια
Θ υπερκαταςκευι κα ζχει υψθλι προςταςία και υγιεινι των χειριςτϊν αλλά και των πολιτϊν (ειδικότερα
κατά τισ ςυχνζσ ςτάςεισ για φόρτωςθ απορριμμάτων). Θα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλοφσ
λειτουργίασ, τα οποία κα περιγραφοφν ςτθν τεχνικι προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ βαςικζσ
απαιτιςεισ :
-

Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ (ενςωμάτωςθ
με τθν ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CEγια όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι
επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από Ριςτοποιθτικό Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ κατά το άρκρο
12.3.β (IX παράρτθμα) τθσ οδθγίασ 2006/42/ΕΚ πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ από
διεκνϊσ Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου
Σελίδα 14

οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που
απορριμματοφόρα.

ειδικότερα

αφορά

Θ υπερκαταςκευι επίςθσ κα φζρει ανακλινόμενα, αντιολιςκθτικά και ιςχυρά ςκαλοπάτια ςτο πίςω μζροσ
του οχιματοσ για τθν αςφαλι μεταφορά δφο εργατϊν ςε κατάλλθλεσ προςτατευόμενεσ κζςεισ όρκιων (με
χειρολαβζσ ςυγκράτθςθσ ςε κατάλλθλα ςθμεία, φτερά και λαςπωτιρεσ ςτο όχθμα ϊςτε να μθν ενοχλείται
το προςωπικό φόρτωςθσ) (ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα). Για τθ
διευκόλυνςθ των ελιγμϊν του οχιματοσ, τα ςκαλοπάτια να ςυμπτφςςονται.
Το όχθμα κα φζρει επίςθσ θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των ανακλινόμενων ςκαλοπατιϊν
μεταφοράσ των εργαηομζνων. Δια του κυκλϊματοσ αυτοφ δεν επιτρζπεται θ ανάπτυξθ ταχφτθτασ του
οχιματοσ πζραν των 30km/h (ι τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ που ορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε φορά
νομοκεςία) ενϊ απαγορεφεται και θ οπιςκοπορεία του οχιματοσ όταν οι εργάτεσ βρίςκονται πάνω ςε
αυτό. Με τα ςκαλοπάτια κατεβαςμζνα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτθν πιο πρόςφατθ
ζκδοςθ του) το θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ να δίνει κατάλλθλεσ εντολζσ δια των οποίων το
όχθμα να ςταματά. Θ απενεργοποίθςθ του παραπάνω κυκλϊματοσ δεν πρζπει να είναι εφικτι. Σε
περίπτωςθ ανάγκθσ να υπάρχει ειδικόσ διακόπτθσ εντόσ τθσ καμπίνασ ο οποίοσ να απενεργοποιεί τθν
ανωτζρω λειτουργία, να υπάρχει όμωσ ποινι παφςθσ όλων των λειτουργιϊν του απορριμματοφόρου για 5
λεπτά.
Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και κάκε ειδικισ
διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.
Το όχθμα κα παραδοκεί τα ακόλουκα παρελκόμενα :
 Ρλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ ςε ευχερι
κζςθ.
 Σειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ που να προςδιορίηονται αναλυτικϊσ ςε κατάςταςθ,
γρφλοσ, τάκοι κ.ά.
 Δφο (2) τουλάχιςτον πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.) (όπωσ κα
ιςχφει κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ).
 Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
 Τρίγωνο βλαβϊν .
 Τα απαραίτθτα ζντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και καλι λειτουργία του
οχιματοσ, ςε δφο ςειρζσ για τον κινθτιρα, το πλαίςιο και τθν υπερκαταςκευι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα
(κατά προτίμθςθ) ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ αυτισ ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και αντίςτοιχα
βιβλία ι ψθφιακοί δίςκοι (υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι) ανταλλακτικϊν (εικονογραφθμζνα με
κωδικοποίθςθ κατά το δυνατόν)
12) Ποιότθτα- Καταλλθλότθτα - Σεχνικι Τποςτιριξθ
Με τθν προςφορά να κατατεκεί:

Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει
των διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ)
αρικ. 214/2014, που κα εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
ςχετικζσ διατάξεισ.
 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι
επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από Ριςτοποιθτικό Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ κατά το άρκρο
12.3.β (IX παράρτθμα) τθσ οδθγίασ 2006/42/ΕΚ πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ από
διεκνϊσ Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου
οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά
απορριμματοφόρα
 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ να
είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει,
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χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε
βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) .
Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ τουλάχιςτον 3 ζτθ .
Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ των
ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ.
Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιςυνάψουν υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςώπου του
εργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου αντιπροςώπου ςτθν Ελλάδα ςτο οποίο κα
καταςκευαςτοφν
τα
υλικά,(γιατθνπερίπτωςθπουμζροστουυπόπρομικειαυλικοφκακαταςκευαςτείαπότονδιαγωνιηόμενο,
θπαραπάνωδιλωςθαφοράτουπόλοιπο π.χ. πλαίςιο),ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι:
α)αποδζχεταιτθνεκτζλεςθτθσςυγκεκριμζνθσπρομικειασςεπερίπτωςθκατακφρωςθστθσπρομικειασςτ
ονδιαγωνιηόμενο.
β)κακαλφψειτονΔιμομεανταλλακτικάτουλάχιςτονεπί10ζτθ,ακόμθκαιαπευκείασ αν αυτό κρικεί
ςκόπιμο.
Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service. Θ ανταπόκριςθ
του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν
από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20)
εργαςίμων θμερϊν. Να κατατεκεί άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα .

13)Δείγμα
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία
κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει,
εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ
οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να επιδείξουν ίδιο ι όμοιο δείγμα του προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που
κα υποδείξουν. Να υποβλθκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ.
14) Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ
Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν , χειριςτϊν του αγοραςτι
για το χειριςμό και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.).
15) Παράδοςθ Οχθμάτων
Θ τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον
Ρρομθκευτι. Το όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ
των πινακίδων.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ
Τπεφκυνθ Διλωςθ.

δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από οκτώ (8) μινεσ. Να υποβλθκεί ςχετικι

16) υμπλθρωματικά τοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ
Στθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ, ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι
δυνατότθτεσ των προςφερόμενων οχθμάτων.
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι και
τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου
Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ.
κα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των
εκπομπϊν CO2,NOxNMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων.
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου μφλου χωρθτικότθτασ 12m3
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

8
9

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
ΠΛΑΙΙΟ
Ωφζλιμο Φορτίο
Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα,
Εκπομπι καυςαερίων
Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ
Σφςτθμα πζδθςθσ
Σφςτθμα αναρτιςεων
Καμπίνα οδιγθςθσ
Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ
ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ
Τφμπανο- χοάνθ τροφοδοςίασ - υλικά και
τρόποσ καταςκευισ –οπίςκιο ζδρανο –
οπίςκια πόρτα
Υδραυλικό ςφςτθμα
– αντλία
–
χειριςτιρια, θλεκτρικό ςφςτθμα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(κi)

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (ς i)
(%)

100-120

6,00

100-120

5,00

100-120
100-120
100-120
100-120
100-120

4,00
4,00
4,00
4,00
3,00

100-120

10,00

100-120

10,00

10

Ανυψωτικό ςφςτθμα κάδων

100-120

6,00

11

Ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων, ςφςτθμα
μετάδοςθσ κίνθςθσ

100-120

10,00

12

Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ

100-120

4,00

13

ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

100-120

5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120
ΤΝΟΛΟ

5,00
100,00

14

15

16

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αντιςκωριακι προςταςία
Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι
υποςτιριξθ- Χρόνοσ παράδοςθσ
ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – Χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
Χρόνοσ παράδοςθσ

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
Σ= ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
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Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο
τθσ ςυγκριτικισ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ),
ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.
Λ

=

Προςφερκείςα τιμι
υνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου μφλου χωρθτικότθτασ 12m3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Α/Α

1.

Σκοπόσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

2.

Γενικζσ Απαιτιςεισ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

3.

Ρλαίςιο Οχιματοσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ:

4.

Κινθτιρασ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

5.

Σφςτθμα Μετάδοςθσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

6.

Σφςτθμα Ρζδθςθσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

7.

Σφςτθμα Διεφκυνςθσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

8.

Άξονεσ – Αναρτιςεισ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

9.

Καμπίνα Οδιγθςθσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

10. Χρωματιςμόσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

11. Υπερκαταςκευι

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

12. Γενικά

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

13. Εμπρόςκιο ζδρανο

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

14. Οπίςκιο ζδρανο

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

15. Οπίςκια πόρτα

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

16. Χοάνθ τροφοδοςίασ /ςτόμιο φόρτωςθσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

17. Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

18. Θλεκτρικι εγκατάςταςθ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

19. Αντανακλαςτικά αςφαλείασ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

20. Βακμόσ ςυμπίεςθσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

21. Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κάδων

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

22. Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
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ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

23. Ροιότθτα, Καταλλθλότθτα και Αξιοπιςτία

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

24. Τεχνικι Υποςτιριξθ και Κάλυψθ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

25. Δείγμα

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

26. Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

27. Ραράδοςθ Οχθμάτων

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

28. Συμπλθρωματικά

Στοιχεία

τθσ

Τεχνικισ

ΝΑΙ

Ρροςφοράσ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ

Οι απαντιςεισ ςτο ανωτζρω φφλλο ςυμμόρφωςθ
επεξθγθματικζσ.

A/A
2

να είναι κατά προτίμθςθ αναλυτικζσ και

ΕΙΔΟ
Διαξονικό όχθμα 19τν τφπου γάντηου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράσ
απορριμματοκιβωτίων

ΣΕΜ.
1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Το υπό προμικεια όχθμα προορίηεται για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Διμου για να χρθςιμοποιθκεί ςε
εργαςίεσ, αποκομιδισ απορριμματοκιβωτίων.
Το όχθμα κα αποτελείται από πλαίςιο και υπερκαταςκευι ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ τφπου γάντηου
(HOOKLIFT) για τθν αποκομιδι απορριμματοκιβωτίων.
Ολόκλθρο το όχθμα κα είναι απόλυτα καινοφργιο και πρόςφατθσ καταςκευισ.
Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα.
Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει
ο Διμοσ.
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Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα κλπ.
Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ
που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ.
ΑΠΟΚΛΙΕΙ
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ
απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου»
γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ.
Α) ΠΛΑΙΙΟ ΟΧΗΜΑΣΟ
Το πλαίςιο κα είναι κατάλλθλο για τον ςκοπό τον οποίοι προορίηεται και κα είναι τφπου 4x2.
Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ και κα αποτελείται
από διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει
απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπόμενου. Θα φζρει
άγκιςτρο (πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ.
2) Βάρθ
Το ςυνολικό μικτό φορτίο κα είναι περίπου 19tn
Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα.
Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα.
Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ
που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ
Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα και μάλιςτα
κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ:
Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ
Μεταξόνιο
Μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο)
Βάρθ πλαιςίου
Ανϊτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίςιο, μικτό βάροσ (GROSSWEIGHT)
Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ.
Το κακαρό ωφζλιμο φορτίο
Θ ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα.
3) Κινθτιρασ
Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ , τετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία
τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ, τουλάχιςτον 6/κφλινδροσ,
υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, μεγάλθσ κυκλοφορίασ. Θ
ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα είναι τουλάχιςτον 330Hp και ροπισ 1.300Nm. Θα διακζτει κατά προτίμθςθ
ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo) με ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ (Intercooler). Ο κυβιςμόσ του
κινθτιρα κα είναι περίπου 9.000cc για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του
Να δοκοφν οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον
αρικμό των ςτροφϊν. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ ςτισ
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χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ
ςτροφϊν.
Θ εξαγωγι των καυςαερίων κα γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα .

Ο κινθτιρασ με τον οποίο κα εξοπλίηεται το προςφερόμενο πλαίςιο κα διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα
πζδθςθσ «μθχανόφρενο» το οποίο κα υποβοθκά το κυρίωσ ςφςτθμα πζδθςθσ του οχιματοσ. Με το
ςφςτθμα αυτό κα αυξάνεται θ αςφάλεια κατά τθν οδιγθςθ ςε κεκλιμζνο ζδαφοσ και κα βελτιϊνεται ο
ζλεγχοσ του οχιματοσ με πλιρεσ φορτίο.
Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: .
Τφποσ και καταςκευαςτισ
Θ πραγματικι ιςχφσ , ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ.
Θ μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ ςτροφϊν του.
Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό των
ςτροφϊν.
Ο κφκλοσ λειτουργίασ (4-χρόνοσ).
Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ
4) φςτθμα μετάδοςθσ
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό- χειροκίνθτο και κα διακζτει τουλάχιςτον εννζα (9) ταχφτθτεσ
εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ.
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται διαμζςου του
κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων.
Το διαφορικό κα πρζπει να είναι αναλόγου καταςκευισ και κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ του
διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα, για υψθλι πρόςφυςθ κατά τθν εκκίνθςθ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ (π.χ.
ολιςκθρό υπζδαφοσ, χειμερινζσ ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ κλπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι οδθγικι
ςυμπεριφορά και κυκλοφορικά αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ.
5) φςτθμα πζδθςθσ
Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα, ενϊ ταυτόχρονα κα διακζτει ςφςτθμα
Αντιμπλοκαρίςματοσ Τροχϊν (Α.Β.S.), κακϊσ και ςφςτθμα θλεκτρονικό ςφςτθμα φρζνων
EBS
(ElectronicBrakeforceSystem) ι ςφςτθμα αντίςτοιχου τφπου. Το όχθμα κα διακζτει ςφςτθμα
θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ (ElectronicStabilitySystem – ESP).

To φορτθγό πλαίςιο κα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, διςκόφρενα, ι ταμποφρα, ι
ςυνδυαςμό αυτών ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ
ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). Το χειρόφρενο κα λειτουργεί με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου και
κα επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του οχιματοσ. Το υλικό τριβισ των φρζνων δεν κα περιζχει αμίαντο με
αποτζλεςμα να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον.
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6) φςτθμα διεφκυνςθσ
Το τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ ςφμφωνα
με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ.

Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για βολικι
επιβίβαςθ και αποβίβαςθ.

Το όχθμα κα φζρει Σφςτθμα προειδοποίθςθσ αλλαγισ λωρίδασ (LDWS) (lane keeping assistsystem)
Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. Θ ακτίνα ςτροφισ να είναι θ ελάχιςτθ
δυνατι

7) Άξονεσ – αναρτιςεισ
Το πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ του εμπρόςκιου και πίςω άξονα κα είναι
χαλφβδινεσ ι με αερόςουςτεσ (airsuspension) ι ςυνδυαςμό αυτών. Να δοκεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ
και οι ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.
Θ κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4Χ2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ κα πρζπει να
καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ.

Το όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια (ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ αεροκάλαμο
(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ
τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO.

Θ πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο περιλαμβανομζνων
όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν
επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το
πλαίςιο.

Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, αναρτιςεων και
ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ)

8) Καμπίνα οδιγθςθσ
Θ καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τφπου και τφπου καμπίνασ θμζρασ και να εδράηεται επί του πλαιςίου
μζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ.
Το κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πνευματικι ανάρτθςθ πολλαπλϊν ρυκμίςεων και κα προςφζρει
άνεςθ ςτον οδθγό χάρθ, με ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν ςθμείων. Το όχθμα κα διακζτει κζςθ
για τον οδθγό και δφο (2) ςυνοδθγοφσ.
κα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από γυαλί
SECURITκ.λ.π. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, δφο
τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο
καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ
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κερμαινομζνου φρζςκου αζρα, aircondition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ
μπαλαντζηασ και γενικά κάκε εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου.
Θα φζρει κατ’ ελάχιςτον

















Aircondition
Θλεκτρικά παράκυρα
υκμιηόμενο, κερμαινόμενο κάκιςμα οδθγοφ με αερανάρτθςθ
Αιςκθτιρα βροχισ
Ψθφιακό ταχογράφο
Θλεκτρικοφσ , κερμαινόμενουσ , εξωτερικοφσ κακρζφτεσ
Θλεκτρικι ρφκμιςθ φψουσ προβολζων
Τιμόνι ρυκμιηόμενο ςε κλίςθ και φψοσ
Αιςκθτιρα φκοράσ φρζνων
Immobilizer
Ρροβολείσ ομίχλθσ εμπρόσ
Φωτιςμόσ HomeSafe
Φϊτα διαςταυρϊςεωσ
Κλειδί με τθλεχειριηόμενο κεντρικό κλείδωμα
άδιο/ CD/ MP3 player
Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα
κακορίςει θ υπθρεςία.

Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα.
Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ
που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ.
9) Χρωματιςμόσ
Εξωτερικά το όχθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό
πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ
τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν τα
χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ.

Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα
αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται
κατά τθν υπογραφι τθσ τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ
είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ.

Β) ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΑΝΤΨΩΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ
Ο υδραυλικόσ ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κα είναι ιςχυρισ καταςκευισ και κα εγγυάται τθν αςφαλι
φόρτωςθ μεταφορά και εκφόρτωςθ κάδου (κοντζινερ).
H ανυψωτικι του ικανότθτα κα είναι 18tonτουλάχιςτον από το ζδαφοσ κυκλοφορίασ του οχιματοσ .
Θα ζχει τθν δυνατότθτα ανφψωςθσ φορτωμζνου κάδου από το ζδαφοσ και τθν τοποκζτθςι του επί του
αυτοκινιτου. Επίςθσ κα ζχει τθν δυνατότθτα εκκζνωςισ του ςτο χϊρο διάκεςθσ με ανατροπι με μζγιςτθ
γωνία ανατροπισ 45ο.
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Θα υπάρχει δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ και ελζγχου λειτουργίασ τθσ κφρασ εκφόρτωςθσ των κάδων, από
το κάλαμο οδθγιςεωσ για τθν εκφόρτωςθ των απορριμμάτων. Ο εξοπλιςμόσ κα διακζτει ςφςτθμα
ταχυςυνδζςμων που κα ςυνδζονται και κα αποςυνδζονται με τουσ κάδουσ .
Θ μεταλλικι καταςκευι του μθχανιςμοφ κα αποτελείται από ςτακερό πλαίςιο ςτιβαρισ καταςκευισ από
μορφοςίδθρο και ράουλα ολιςκιςεωσ-οδθγιςεωσ των κάδων, και ειδικϊν υποδοχϊν ςε όλο το μικοσ του
πλαιςίου για τθν ζδραςι τουσ.
Επί του πλαιςίου κα
απορριματοκιβωτίων.

προςαρμόηεται

ειδικό άγκιςτρο με μοχλοβραχίονα

ανφψωςθσ

των

Στο πίςω μζροσ του πλαιςίου κα υπάρχει ειδικό ράουλο αντιςτιριξθσ το οποίο κα ενεργοποιείται κατά τθν
παραλαβι φορτωμζνου κάδου από το ζδαφοσ προσ αποφυγι ανφψωςθσ ολόκλθρου του οχιματοσ.
Ο κφλινδροσ (ράουλο) ςτακεροποίθςθσ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ και κα
τίκεται ςε κίνθςθ μζςω υδραυλικοφ ςυςτιματοσ. Ο κφλινδροσ αυτόσ κα βρίςκεται κάτω από τα οπί ςκια
ράουλα τθσ υπερκαταςκευισ, και κα πρζπει να απζχει από το ζδαφοσ (με αφόρτιςτο όχθμα) περίπου 100150 mm.
Το πλάτοσ του κυλίνδρου (ράουλο) κα είναι το ίδιο με το πλάτοσ του ςαςί τθσ υπερκαταςκευισ.
Πλεσ οι κινιςεισ του μθχανιςμοφ για τθν φορτοεκφόρτωςθ-εκκζνωςθ του κάδου, κα επιτυγχάνονται μζςω
υδραυλικοφ ελαιοδυναμικοφ ςυςτιματοσ.
Ο μθχανιςμόσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα φορτοεκφόρτωςθσ των κοντζινερ, ςε (και από) οριηόντια κζςθ,
για τθν εναλλαγι άδειων/γεμάτων:

Ο χειριςμόσ του ςυςτιματοσ ανφψωςθσ των κοντζινερ κα γίνεται από τον κάλαμο οδιγθςθσ μζςω
ειδικοφ ενςφρματου χειριςτθρίου, το οποίο κα περιλαμβάνει οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων (LCD) και
φωτεινζσ ενδείξεισ των ενεργοποιουμζνων κάκε φορά ςταδίων λειτουργίασ.
Θα υπάρχει επίςθσ και θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των κινιςεων κατευκείαν από το υδραυλικό χειριςτιριο
πίςω αριςτερά από τον κάλαμο οδιγθςθσ.
Ακόμθ, ειδικι διάταξθ ςτον αυτοματιςμό του ςυςτιματοσ δεν κα επιτρζπει τθν ενεργοποίθςθ του
μθχανιςμοφ αν προθγουμζνωσ δεν ζχει απαςφαλιςκεί το κοντζινερ (χρθςιμοποίθςθ αγκίςτρων
αςφαλείασ).
Πλεσ οι κινιςεισ και χειριςμοί κα ελζγχονται μζςω PLC και επαγωγικϊν διακοπτϊν κζςεων για τθν
παρεμπόδιςθ εςφαλμζνων χειριςμϊν .
Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κα εκτελεί τισ παρακάτω κινιςεισ :
Στιριξθ ποδαρικοφ
Φόρτωςθ κάδου ςτο όχθμα.
Μετακίνθςθ – ζλξθ κάδου και αςφάλιςθ
Εκκζνωςθ κάδου (ανατροπι)
Εκφόρτωςθ κάδου
Πλεσ οι κινιςεισ κα γίνονται με υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ διπλισ ενζργειασ. Θ υδραυλικι πίεςθ και ροι κα
παρζχεται από αντλία υψθλισ πίεςθσ λαδιοφ εγκατεςτθμζνθσ επί του κινθτιρα του οχιματοσ (P.T.O.).
Τα βαςικά εξαρτιματα του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ κα περιλαμβάνει:
Ελαιοδοχείο με φίλτρο επιςτροφισ και τάπα πλιρωςθσ και αναπνοισ και διαφορικό δείκτθ φίλτρου
επιςτροφϊν.
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Εμβολοφόρα αντλία πίεςθσ .
Υδραυλικό χειριςτιριο τριϊν κινιςεων διπλισ ενεργείασ με κεντρικι βαλβίδα ανακοφφιςθσ. Το
χειριςτιριο κα ενεργοποιείται θλεκτρομαγνθτικά.
Δφο υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ για τθν ανφψωςθ του βραχίονα. Επί των κυλίνδρων κα υπάρχει διπλι
ρυκμιηόμενθ βαλβίδα ςυγκράτθςθσ φορτίου.
Υδραυλικό κφλινδρο οριηόντιασ κίνθςθσ με αντεπίςτροφθ βαλβίδα υδραυλικοφ κλειδϊματοσ και ρυκμιςτι
πίεςθσ.
Υδραυλικό κφλινδρο αςφάλειασ (άγκιςτρα) με αντεπίςτροφθ βαλβίδα υδραυλικοφ κλειδϊματοσ.
Να κατατεκεί διάγραμμα
Φόρτιςθσ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ (φορτίου ςε ςυνάρτθςθ με το φψοσ φόρτωςθσ)
Μζγιςτθσ γωνίασ φόρτωςθσ ςε ςυνάρτθςθ με το μικoσ των Container
ΒΑΦΗ.
Ρριν από τθν βαφι κα γίνεται κακαριςμόσ με αμμοβολι όλων των μεταλλικϊν τμθμάτων τθσ
υπερκαταςκευισ. Στθ ςυνζχεια αςτάρωμα και βαφι ςτο χρϊμα επιλογισ του Διμου . Οι επιγραφζσ που
κα φζρει το όχθμα κα οριςκοφν κατόπιν υπόδειξθσ του Διμου.
Ποιότθτα- Καταλλθλότθτα - Σεχνικι Τποςτιριξθ
Με τθν προςφορά να κατατεκεί:

Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει
των διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ)
αρικ. 214/2014, που κα εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
ςχετικζσ διατάξεισ.


Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι
επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι )



Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ να
είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει,
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε
βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) .



Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ τουλάχιςτον 3 ζτθ .



Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ
ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ.



Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιςυνάψουν υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςώπου του
εργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου αντιπροςώπου ςτθν Ελλάδα ςτο οποίο κα
καταςκευαςτοφν τα υλικά, (για τθν περίπτωςθ που μζροσ του υπό προμικεια υλικοφ κα
καταςκευαςτεί από τον διαγωνιηόμενο, θ παραπάνω διλωςθ αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίςιο),ςτθν
οποία κα δθλϊνει ότι:
α)αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ
προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο.

των

β) κα καλφψει τον Διμο με ανταλλακτικά τουλάχιςτον επί 10ζτθ, ακόμθ και απευκείασ αν αυτό
κρικεί ςκόπιμο.
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Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service. Θ ανταπόκριςθ
του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν
από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20)
εργαςίμων θμερϊν. ϋ
Να κατατεκεί άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα .

Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ
Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν , χειριςτϊν του αγοραςτι
για το χειριςμό και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.).
Παράδοςθ Οχθμάτων
Θ τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον
Ρρομθκευτι. Το όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ
των πινακίδων.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ
Τπεφκυνθ Διλωςθ.

δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από οκτώ (8) μινεσ. Να υποβλθκεί ςχετικι

υμπλθρωματικά τοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ
Στθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ, ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι
δυνατότθτεσ των προςφερόμενων οχθμάτων.
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι και
τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου
Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ.
κα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των
εκπομπϊν CO2,NOxNMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
Διαξονικό όχθμα 19τν τφπου γάντηου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράσ απορριμματοκιβωτίων
Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%)

ΠΛΑΙΙΟ
1

Ωφζλιμο Φορτίο

100-120

6,00

2

Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα,
Εκπομπι καυςαερίων

100-120

5,00

3

Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ

100-120

4,00

4

Σφςτθμα πζδθςθσ

100-120

4,00

5

Σφτθμα αναρτιςεων

100-120

4,00

6

Καμπίνα οδιγθςθσ

100-120

4,00

7

Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ

100-120

3,00

ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ

Σελίδα 27

8

Υλικά ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ

100-120

7,00

9

Υδραυλικό ςφςτθμα – αντλία
χειριςτιρια - θλεκτρικό ςφςτθμα

100-120

9,00

10

Ανυψωτικι ικανότθτα

100-120

8,00

11

Σφςτθμα φορτωεκφόρτωςθσ

100-120

5,00

12

Χειριςτιρια – ςυςτιματα αςφαλείασ

100-120

10,00

13

Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ

100-120

1,00

100-120

5,00

100-120

10,00

-

ΓΕΝΙΚΑ

17

14

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

15

Εγγφθςθ
καλισ
λειτουργίασ
αντιςκωριακι προςταςία

16

Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθΤεχνικι
υποςτιριξθΧρόνοσ
παράδοςθσ
ηθτοφμενων
ανταλλακτικϊν
–
Χρόνοσ
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – Χρόνοσ
αποκατάςταςθσ

100-120

10,00

Χρόνοσ παράδοςθσ

100-120

5,00

ΤΝΟΛΟ

100,00

-

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:
U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1)
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+..ςν=1 (100%)

(τφποσ 2)

Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ
προςφορά, από τον τφπο:
λ = Ο.Π.
U
υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ.
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Διαξονικό όχθμα 19τν τφπου γάντηου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράσ απορριμματοκιβωτίων
α/α
1.

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενικά χαρακτθριςτικά

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
2.

Ρλαίςιο

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
3.

Κινθτιρασ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
4.

Σφςτθμα μετάδοςθσ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
5.

Σφςτθμα πζδθςθσ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
6.

Σφςτθμα διεφκυνςθσ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
7.

Άξονεσ – αναρτιςεισ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
8.

Καμπίνα οδιγθςθσ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
9.

Χρωματιςμόσ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ

10. Υπερκαταςκευι

– ανυψωτικόσ
μθχανιςμόσ Όπωρ αναλςηικά
οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη
ηηρ διακήπςξηρ

ΝΑΙ

11. Βαφι.

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
12. Ροιότθτα,

καταλλθλότθτα

και

ΝΑΙ

αξιοπιςτία
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ

Σελίδα 29

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

13. Τεχνικι υποςτιριξθ ,

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
14. Δείγμα

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
15. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
16. Ραράδοςθ οχθμάτων

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
17. Συμπλθρωματικά

ςτοιχεία τθσ
τεχνικισ
προςφοράσ
Όπωρ
αναλςηικά
οπίζονηαι
ζηην
ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ

ΝΑΙ

Οι απαντιςεισ ςτισ ανωτζρω τεχνικζσ απαιτιςεισ να είναι κατά προτίμθςθ αναλυτικζσ και επεξθγθματικζσ

A/A
3

ΕΙΔΟ
Απορριμματοκιβϊτιο με ςυμπίεςθ χωρθτικότθτασ 10-12κμ

ΣΕΜ.
3

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Θ μελζτθ αυτι ςυντάςςεται από τον Διμο και αναφζρεται ςτθν Ρρομικεια απορριμματοκιβωτίων με
ςυμπίεςθ χωρθτικότθτασ 10-12 κ.μ».
ΑΠΟΚΛΙΕΙ
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ
απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου»
γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Θ χρθςιμοποίθςι τουσ βρίςκει εφαρμογι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ όπωσ ςε αγορζσ, νοςοκομεία,
ξενοδοχεία, πλατείεσ, μεγάλα εςτιατόρια, εμπορικά κζντρα κ.ά.
Τα απορριμματοκιβϊτια είναι κλειςτοφ τφπου, απολφτωσ καινοφργια και αμεταχείριςτα, πρόςφατθσ
καταςκευισ με ςφςτθμα ςυμπίεςθσ θμικυκλικισ περιςτροφισ, κακαρισ χωρθτικότθτασ 10m3. Δεν είναι
ςτακερά αγκυρωμζνο ςτο ζδαφοσ και ζτςι δεν απαιτείται ιδιαίτερα διαμορφωμζνοσ χϊροσ για τθν
τοποκζτθςι του. Θ χρθςιμοποίθςι τουσ βρίςκει εφαρμογι για τθν ςυλλογι ςφμμεικτων απορριμμάτων
και αποκικευςθ εντόσ αυτοφ.
O κινθτόσ ςυμπιεςτισ είναι απόλυτα ςυμβατόσ με οχιματα μεταφοράσ container τφπου hooklift.
Τopresscontainer είναι ειδικά καταςκευαςμζνo για να παρζχει υψθλι αντοχι ςε παραμορφϊςεισ των
τοιχωμάτων του από εςωτερικζσ πιζςεισ.
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Τα απορριμματοκιβϊτια κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, πρόςφατθσ καταςκευισ με ςφςτθμα
ςυμπίεςθσ, κακαρισ χωρθτικότθτασ 10-12m3 .
Οι εξωτερικζσ του διαςτάςεισ του κα είναι μικοσ περίπου 4900mm φψοσ περίπου 2600mm και πλάτοσ
περίπου 2050mm.
-Να κατατεκεί ςχζδιο του presscontainer με τθν τεχνικι προςφορά που να αποτυπϊνονται οι διαςτάςεισ
του.
Θα είναι γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου ςτιβαρισ και δοκιμαςμζνθσ καταςκευισ.
Οι διαςτάςεισ γενικά, τα βάρθ κατά άξονα και λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία και αποδόςεισ πρζπει να
πλθροφν τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του ΚΟΚ, και να κυκλοφορεί νόμιμα και με αςφάλεια ςτουσ Ελλθνικοφσ
δρόμουσ.
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Το presscontainer αποτελείται από κιβωτάμαξα μεταλλικισ ενιςχυμζνθσ καταςκευισ από άριςτθσ
ποιότθτασ λαμαρίνασ. Είναι καταςκευαςμζνοσ ςτθν οροφι, ςτα πλάγια τοιχϊματα και ςτο πάτωμα τθσ
κιβωτάμαξασ από μεταλλικό ζλαςμα άριςτθσ ποιότθτασ πάχουσ 4mm. Στα πλάγια τοιχϊματα και ςτθν
οροφι τθσ κιβωτάμαξασ εξωτερικά τοποκετείται ειδικι κρυφι δικτυωτι ενίςχυςθ ςχιματοσ V κακ’ όλο το
μικοσ τθσ ςυγκολλθμζνθ με τθ μζκοδο ςυνεχϊν ραφϊν ςυγκολλιςεων. Θ ενίςχυςθ αυτι μασ δίνει
δυνατότθτα ακαμψίασ και ςτιβαρότθτασ ςτθν οροφι και ςτα πλάγια τθσ καταςκευισ. Το κοίλο θμικυκλικό
πάτωμα του καλάμου ςυμπίεςθσ που κινείται το μαχαίρι ςυμπίεςθσ – πτερφγιο και ωκεί τα υλικά ςτο
εςωτερικό τθσ κιβωτάμαξασ καταςκευάηεται από λαμαρίνα αντιτριβικι πάχουσ 8mm
ΤΣΗΜΑ ΤΜΠΙΕΗ:
Αποτελείται από δφο ιςχυρά υδραυλικά ζμβολα διπλισ ενζργειασ, ςε παράλλθλθ διάταξθ, τα οποία
προωκοφν και ςυμπιζηουν τα απορρίμματα από τθν χοάνθ ρίψεωσ ςτον κάλαμο ςυμπίεςθσ. Στθν ςυνζχεια
τα ζμβολα επανζρχονται ςτθν αρχικι τουσ κζςθ μετά τον προγραμματιςμζνο αρικμό ςυμπιζςεων. Οι
αρκρϊςεισ των εμβόλων με τθν πλάκα ςυμπίεςθσ είναι εφοδιαςμζνεσ με ςφαιροειδι ρουλεμάν για να
επιτρζπουν τθν διαςπορά γωνιακϊν τάςεων κατά το πρεςάριςμα με αποτζλεςμα θ πίεςθ να αςκείται όλθ
πάνω ςτα απορρίμματα. H εμπρόςκια επιφάνεια του φορείου ςυμπίεςθσ είναι καταςκευαςμζνθ από
αυτοτελι τμιματα χαλυβδοελαςμάτων με λάμεσ.
Θ ςυμπίεςθ κα γίνεται με θμικυκλικι περιςτροφι του εμβόλου απαραίτθτα και όχι με οριηόντια ςυμπίεςθ.
Θ υδραυλικι δφναμθ πίεςθσ κα είναι περίπου 180kn
-Το άνοιγμα υποδοχισ των απορριμμάτων αφοφ ανοιχτεί το αρκρωτό μεταλλικό καπάκι να είναι αρκετά
μεγάλο περίπου 1300x1650mm (Ρ χ Μ). Να κατατεκεί ςχζδιο τθσ χοάνθσ υποδοχισ με τθν τεχνικι
προςφορα.
-Το αμπάρι ςυμπίεςθσ κα είναι χωρθτικότθτασ περίπου 2m3 ϊςτε να χωράει ικανό όγκο απορριμμάτων.
Να κατατεκεί ςχζδιο από το αμπάρι ςυμπίεςθσ με τθν τεχνικι προςφορά.
Οι απορριμματοματοδζκτεσ ζχουν κατάλλθλθ κωνικότθτα κακϊσ και ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ για να
αδειάηουν τα απορρίμματα πλιρωσ χωρίσ προβλιματα.
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-O κφκλοσ ςυμπίεςθσ κα ζχει μζγιςτο χρόνο κφκλου λειτουργίασ 23 sec
-H ιςχφσ του μοτζρ κα είναι περίπου 5,5kw
-Το απόβαρο του Presscontainer να είναι περίπου 3.500kg.
Ο μθχανιςμόσ ςυμπίεςθσ εξαςφαλίηει :
• Συνεχι και αδιάκοπθ τροφοδοςία τθσ κιβωτάμαξασ με απορρίμματα.
• Μεγάλο βακμό ςυμπίεςθσ
• Ρλιρθ εκμετάλλευςθ του όγκου του καλάμου
• Μθ καταπόνθςθ των υδραυλικϊν ςυςτθμάτων (εμβόλου, ςωλθνϊςεων, αντλιϊν, κ.λ.π
Το εμβολο μετά το πάτθμα τθσ ζναρξθσ, πραγματοποιεί τζςςερισ κφκλουσ λειτουργίασ και ζπειτα
διακόπτει τθν λειτουργία του.
Ράνω από τον χϊρο ςυμπίεςθσ κα υπάρχει τοποκετθμζνθ ειδικι γαλβανιηε βάςθ για τοποκζτθςθ
οςμοπαγίδασ ςε περίπτωςθ που ο Δθμοσ επικυμεί να τοποκετιςει καταςταλτικό μυ ρωδιάσ μελλοντικά.

ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΡΣΗΗ
Στο εμπρόςκιο τμιμα, το presscontainer φζρει ανακλινόμενο και ρυκμιηόμενο κακϋ φψοσ άγκιςτρο
παραλαβισ (γάντηοσ) ιδιαίτερα ςτιβαρισ καταςκευισ για τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ του ςε όχθμα
εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα hookliftrollon/off κατά DIN 30722,DIN 30730, DIN 14505. Ο γάντηοσ είναι από
μαςίφ υλικό και διαμζτρου Φ50. Να κατατεκοφν τα εν λόγω πιςτοποιθτικά με τθν προςφορά.
Επίςθσ κα πρζπει να ανυψϊνεται οπωςδιποτε από όχθμα με αλυςιδάκι τφπου skiplift για τον λόγω αυτό
κα φζρει από τθν κάκε μεριά του 8 πείρουσ ανάρτθςθσ. Συνολικά 16 και από τισ δφο μεριζσ ϊςτε να
μπορεί ο χειριςτισ να κατανζμει το βάροσ κατά τθν φόρτωςθ. Θα πρζπει να είναι ςυμβατά με τα οχιματα
skiplift και Hooklift του Διμου.
ΚΑΛΤΜΜΑ :
Στο εμπρόςκιο τμιμα όπου και πραγματοποιείται θ ρίψθ-φόρτωςθ των απορριμμάτων, το Presscontainer
φζρει κατάλλθλο χϊρο υποδοχισ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ επιτυχισ ριψθ μζςα ςτο κάλαμο ςυμπίεςθσ.
Στο εμπρόςκιο και επάνω μζροσ του απορριμματοκιβωτίου υπάρχει ζνα αρκρωτό μεταλλικό κάλυμμακαπάκι που με το άνοιγμά του κα απελευκερϊνει τον κάλαμο ςυμπιζςεωσ για να δεχκεί τα απορρίμματα.
Το κάλυμμα αυτό κα αςφαλίηει από εμπρόσ με δφο κλειςτρα. Το άνοιγμα του καπακιοφ προσ τα επάνω
γίνεται με τθν βοικεια πνευματικοφ ελατθρίου.
ΟΠΙΘΙΑ ΠΟΡΣΑ:
Θ πίςω κφρα εκκζνωςθσ είναι ιςχυρισ καταςκευισ καταςκευαςμζνθ από λαμαρίνα άριςτθσ ποιότθτασ
πάχουσ 4mm, κοιλοδοκοφσ και λάμεσ πάχουσ 4mm με δφο αρκρϊςεισ ςτθν οροφι και με άγκιςτρα
αςφάλιςθσ ςτα πλάγια. Στο πίςω μζροσ του presscontainer ςτο ςθμείο επαφισ με τθν πόρτα είναι
εφοδιαςμζνοσ με ςτεγανοποιθτικό ειδικό ςυνεχόμενο ελαςτικό προφίλ, διατομισ ΩΜΕΓΑ (χωρίσ ραφι) το
οποίο εξαςφαλίηει πλιρθ ςτεγανότθτα από διαφυγι ςτραγγιδίων και οςμϊν. Θ κίνθςθ πραγματοποιείται
χωρίσ διαρροζσ και υπάρχει ευκολία πλυςίματοσ.
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Ανοίγει προσ επάνω με ανατροπι και αδειάηουν τα απορρίμματα. H ςφράγιςθ και το άνοιγμα τθσ πόρτασ
επιτυγχάνεται με τθν βοικεια μθχανιςμοφ καςτάνιασ από τθν μεριά του οδθγοφ. Σε κλειςτι κζςθ
αςφαλίηει με τα δφο άγκιςτρα αςφάλιςθσ (2) ςε κάκε πλευρά. Επίςθσ διακζτει και μια (1) πεταλοφδα
ςφςφιξθσ ςτθν κάτω μεριά του presscontainer ςτθν επαφι με τθν πόρτα για το πλιρθ κλείςιμο τθσ.
ΚΙΝΗΗ ΕΠΙ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ:
Το PressContainer διακζτει δφο μεταλλικοφσ κυλινδρικοφσ τροχοφσ κυλίςεωσ (ράουλα κυλίςεωσ) ςτο
οπίςκιο τμιμα, ςτιβαροφσ καταςκευισ. Επιτυγχάνεται αςφαλισ κίνθςθ με μεταλλικοφσ κερμικά
βαμμζνουσ άξονεσ ςτα ράουλα κυλίςεωσ επί του εδάφουσ και αςφαλισ λειτουργία κατά τθν φόρτωςθ και
τθν εκφόρτωςθ με ειδικζσ τοποκετθμζνεσ αςφάλειεσ ςχιματοσ ‘’C’’ τοποκετθμζνεσ επάνω ςτισ δφο
βάςεισ IPN180 ςτο ςαςί του απορριμματοκιβωτίου.

ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
Θ ζναρξθ του κφκλου ςυμπίεςθσ ςτα presscontainer γίνεται χειροκίνθτα μζςω κατάλλθλου και εφχρθςτου
πίνακα ελζγχου-χειριςτθρίων εργονομικά ςχεδιαςμζνου εγκατεςτθμζνο ςτθν εμπρόςκια δεξιά πλευρά του
καλάμου φόρτωςθσ.
Ειδικό τροφοδότθσ - ρευματολιπτθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ-ενζργειασ βιομθχανικοφ τφπου IP44 είναι
τοποκετθμζνοσ κάτω από τον πίνακα χειριςμοφ. Ο όλοσ μθχανιςμόσ λειτουργεί με τάςθ 380V. O
θλεκτρικόσ πίνακασ και ο πίνακασ ελζγχου είναι ςτεγανόσ. Θ προςταςία ζναντι άμεςθσ και ζμμεςθσ
επαφισ κα επιτυγχάνεται με χαμθλι τάςθ λειτουργίασ κατά ΕΛΟΤ HD384
Ο πίνακασ κα περιλαμβάνει :
Ø Λυχνία μερικισ πλθρϊςεωσ κατά 3/4
Ø Λυχνία ολικισ πλθρϊςεωσ full
Ø Λυχνία ςφάλματοσ error
Ø Λυχνία λειτουργίασ - Μπουτόν ζναρξθσ start
Ø 2 Μπουτόν διακοπισ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ κινδφνου (stopemergency)
Ø Διακόπτθσ χειροκίνθτθσ λειτουργίασ
Ø Διακόπτθσ On/off
Ø Τριφαςικι πρίηα με ενςωματωμζνο εναλλάκτθ φάςεων
Ο δεφτεροσ διακόπτθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (τφποσ μανιταριοφ) κα είναι τοποκετθμζνοσ μπροςτά από τθν
κάλαμο τροφοδοςίασ ςτθν αριςτερι πλευρά (StopEmergency).
ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Είναι ζνα πλιρθσ και ςυμπαγισ ςφςτθμα, τοποκετθμζνο ςε ειδικό χϊρο κάτω από το μαχαίρι ςυμπίεςθσ.
Απαραίτθτα και επι ποινι αποκλειςμοφ δεν πρζπει να είναι εντόσ τθσ κιβωτάμαξασ ϊςτε να μθν δεςμεφει
ωφζλιμο χϊρο από τον ςυνολικό κυβιςμό του απορριμματοκιβωτίου.
Είναι κατάλλθλα προςτατευόμενο και εφκολα επιςκζψιμο για ςυντιρθςθ ι επιςκευι και κλειδϊνει με τθν
χριςθ κλειδαριάσ. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι βρίςκεται ςε υδατοςτεγζσ διαμζριςμα ϊςτε να μθν επθρεάηεται
θ λειτουργία του από καιρικζσ ςυνκικεσ και είναι προςτατευμζνο από κακόβουλεσ ενζργειεσ.
Αποτελείται από:
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-θλεκτρικό κινθτιρα περίπου 5,5κW,
-υδραυλικι αντλία παροχισ τουλάχιςτον 20lt/ min,
-μία υδραυλικι βαλβίδα-τάκοσ λειτουργίασ όλων των κινιςεων του εμβόλου, αποκλείοντασ ζτςι θλεκτρικά
τερματικά και ςζνςορεσ που λόγω τθσ χριςθσ ςτουσ χϊρουσ απορριμμάτων και λόγω εκτεταμζνθσ
υγραςίασ προκαλοφν ςυχνζσ εμπλοκζσ και βλάβεσ. Επι ποινι αποκλειςμοφ θ λειτουργία να ςτθρίηεται
ςτθν εν λόγω βαλβίδα και όχι ςε θλεκτροβαλβίδεσ. Να κατατεκεί ςχζδιο του εν λόγω υδραυλικοφ τάκου.
Το απορριματοκιβϊτιο κα δουλεφει με τον απλό κλαςςικό αυτοματιςμό αποφεφγοντασ τθν λειτουργία με
PLC.
- δεξαμενι υδραυλικοφ ελαίου χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 60 λίτρων, δίκτυο μεταλλικϊν και ελαςτικϊν
ςωλινων υψθλισ πιζςεωσ, φίλτρα, κόμπλερ κλπ. τοποκετθμζνα κάτω από το κάλαμο ςυμπίεςθσ.
- ςφςτθμα αυτόματθσ διακοπισ και μθ λειτουργίασ του Presscontainer ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ λαδιοφυπερκζρμανςθσ λαδιοφ.
Ο θλεκτροκινθτιρασ τθσ μονάδασ είναι διαςταςολογθμζνοσ ϊςτε να λειτουργεί με λιγότερο από 80% τθσ
ιςχφσ του ϊςτε να μειϊνεται θ καταπόνθςθ του και να είναι μειωμζνθ θ πικανότθτα βλάβθσ λόγω
υπερφόρτωςθσ. Ο διακόπτθσ προςταςίασ υπερφόρτωςθσ κινθτιρα είναι ζνα θλεκτρονικό εξάρτθμα που
ςβινει τθν μθχανι αυτόματα ςε περίπτωςθ υπερφόρτωςθσ κινθτιρα.
ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ
Τα απορριμματοκιβϊτια φζρουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλοφσ λειτουργίασ, ϊςτε να
ικανοποιοφνται απόλυτα οι βαςικζσ απαιτιςεισ αςφάλειασ και υγείασ που ζχει κζςει θ Ελλθνικι και
Κοινοτικι Νομοκεςία ςχετικά με τθν αςφάλεια των μθχανϊν και φζρει ςιμανςθ CE. Τα press container
φζρουν αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ περιμετρικά ι και ςιματα ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
Επίςθσ υπάρχουν αυτοκόλλθτεσ ςθμάνςεισ για αποφυγι επικινδφνων ενεργειϊν από τουσ εργαηόμενουσ
κακϊσ και αυτοκόλλθτεσ ενδείξεισ οδθγιϊν. Πλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ οδεφουν με
αςφάλεια (τοποκετθμζνεσ ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και δεν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα είναι
ευχερισ θ επίςκεψθ και αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν.
Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία ιδιοκτθςίασ ςε πινακίδα – ταμπελάκι επάνω ςτο press container (επωνυμία,
διεφκυνςθ, αρικμόσ ςειράσ, ζτοσ καταςκευισ, διαςτάςεισ , Βάροσ, CE)
ΒΑΦΗ
Το απορριμματοκιβϊτιο είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα RAL ςε δφο ςτρϊςεισ μετά από διπλισ ςτρϊςθσ
αντιοξειδωτικό (epoxy) αςτάρωμα των επιφανειϊν. Ρριν από τθ βαφι πραγματοπ οιοφνται όλεσ οι
διαδικαςίεσ για τον κακοριςμό και τθν απολίπανςθ των επιφανειϊν τθσ πρζςασ.Σε εμφανι ςθμεία
αναγράφεται ςε ανεξίτθλεσ αυτοκόλλθτα ο τρόποσ λειτουργίασ του – οδθγίεσ, κακϊσ και χριςιμα ςτοιχεία
και πλθροφορίεσ χριςθσ. Θ καταςκευι πλθροί απαραίτθτα όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και
προςταςίασ
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υμπλθρωματικά τοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ
Στθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ, ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι
δυνατότθτεσ των προςφερόμενων απορριμματοκιβωτίων.
Ποιότθτα- Καταλλθλότθτα - Σεχνικι Τποςτιριξθ
Με τθν προςφορά να κατατεκεί:


Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για όλθ τθν καταςκευι (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμθ μετάφραςθ
ςε αυτι )



Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ.



Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ .



Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ
ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ.



Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιςυνάψουν υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςώπου του
εργοςταςίου καταςκευισ,, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι:
α)αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ
προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο.
β)κακαλφψειτονΔιμομεανταλλακτικάτουλάχιςτονεπί10ζτθ,ακόμθκαιαπευκείασ αν αυτό κρικεί
ςκόπιμο.



Ριςτοποιθτικά ISO 9001, ISO 14001 &ISO 45001 του καταςκευαςτι και του προμθκευτι.



Διεκνι πρότυπο καταςκευισ για ςυμβατότθτα με τα οχιματα: DIN30722-1/2/3/ 2015 κακϊσ και
DIN30 730, DIN 30720 και DIN14505 που να πιςτοποιεί ότι ο καταςκευαςτισ τθρεί το ςυγκεκριμζνο
πρότυπο για πλιρθ ςυμβατότθτα με το όχθμα μεταφοράσ που διακζτει ο Διμοσ πριν τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ.



Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ/service. Θ ανταπόκριςθ
του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν
από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20)
εργαςίμων θμερϊν.
Να κατατεκεί άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ και καταςκευισ αμαξωμάτων ςτθν
Ελλάδα.

των

Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ
Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν, χειριςτϊν του αγοραςτι για
το χειριςμό και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.).
Δείγμα
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία
κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει, να
επιδείξουν δείγμα τθσ προςφερόμενθσ ςκάφθ ςε τόπο που κα υποδείξουν εντόσ 10 θμερϊν. Να
υποβλθκεί ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ.
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Παράδοςθ
Θ τελικι παράδοςθ κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον Ρρομθκευτι . Ο χρόνοσ
παράδοςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ. Να υποβλθκεί ςχετικι
Τπεφκυνθ Διλωςθ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
Απορριμματοκιβώτιο με ςυμπίεςθ χωρθτικότθτασ 10-12κμ

1

Σφςτθμα Συμπίεςθσ

100-120

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%)
25,00

2

Υδραυλικό και θλεκτρικό ςφςτθμα

100-120

15,00

Α/Α

4
3
4
5
6
7

8

9

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ

Σφςτθμα ανάρτθςθσ
Οπίςκια πόρτα
Ροιότθτα ελαςμάτων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

– Χοάνθ

–

Συςτιματα αςφαλείασ - Βαφι
Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αντιςκωριακι προςταςία
Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθΤεχνικι υποςτιριξθ- Χρόνοσ
παράδοςθσ ηθτοφμενων
ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – Χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
Χρόνοσ παράδοςθσ

10,00
100-120

10,00

100-120

5,00

100-120
100-120

5,00
5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120
ΤΝΟΛΟ

5,00
100,00

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:
U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1)
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2)
Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ
προςφορά, από τον τφπο:
λ = Ο.Π.
U
υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ.
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Απορριμματοκιβϊτιο με ςυμπίεςθ χωρθτικότθτασ 10-12κμ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Α/Α
1.

Γενικά

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά
ορίηονται ςτθν ςχετικι
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ
2.

Ειδικά χαρακτθριςτικά

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά
ορίηονται ςτθν ςχετικι
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ:
3.

Χρωματιςμόσ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά
ορίηονται ςτθν ςχετικι
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ
4.

Αςφάλεια

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά
ορίηονται ςτθν ςχετικι
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ:
5.

ΡοιότθταΚαταλλθλότθτα - Τεχνικι
Υποςτιριξθ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά
ορίηονται ςτθν ςχετικι
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ
6.

Δείγμα

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά
ορίηονται ςτθν ςχετικι
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ
7.

Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά
ορίηονται ςτθν ςχετικι
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ
8.

Ραράδοςθ Οχθμάτων

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά
ορίηονται ςτθν ςχετικι
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ
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Α/Α
9.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συμπλθρωματικά
Στοιχεία τθσ Τεχνικισ
Ρροςφοράσ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΝΑΙ

Ππωσ αναλυτικά
ορίηονται ςτθν ςχετικι
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ

ΟΙ ΑΡΑΝΤΘΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΡΟΤΙΜΘΣΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΞΘΓΘΜΑΤΙΚΕΣ

A/A
4

ΕΙΔΟ
Απορριμματοφόρο όχθμα χωρθτικότθτασ 2,5κμ

ΣΕΜ.
1

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια
απορριμματοφόρου οχιματοσ ανοικτοφ τφπου χωρθτικότθτασ 2,5κμ με ςφςτθμα ανφψωςθσ κάδων.
Το καινοφργιο δορυφορικό απορριμματοφόρο αυτοκίνθτο (που κα αποτελείται από πλαίςιο και
υπερκαταςκευι) πρζπει να είναι κατάλλθλο για τθ φόρτωςθ απορριμμάτων με μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε
νερό κακϊσ και απορριμμάτων μεγάλου όγκου και να πλθροί όλεσ τισ υπάρχουςεσ διατάξεισ ϊςτε να είναι
δυνατι θ κυκλοφορία του ςτθν Ελλάδα με νόμιμθ άδεια κυκλοφορίασ. Γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να
είναι πρόςφατθσ καταςκευισ, αναγνωριςμζνου τφπου καταςκευαςτοφ και με καλι φιμθ ςτθν Ελλάδα ι
και ςτο εξωτερικό.
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ
απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου»
γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 10% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ.
2. ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
Το αυτοκίνθτο πλαίςιο κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα μικρϊν διαςτάςεων με ιδιαίτερα μικρι ακτίνα
ςτροφισ, ϊςτε να μπορεί να κινθκεί με άνεςθ ςε πολφ ςτενοφσ δρόμουσ. Για τον λόγο αυτό τοπ πλάτοσ
δεν κα ξεπερνά τα 1.600mmςτθν καμπίνα δίχωσ τουσ κακρζπτεσ και το μεταξόνιο τα 2.200mm.
Εξωτερικά το αυτοκίνθτο πρζπει να είναι βαμμζνο με χρϊματα DUCO πιςτολιοφ ςε δφο ςτρϊςεισ, κατόπιν
ςτοκαρίςματοσ, ςε χρϊμα επιλογισ του φορζα, εκτόσ από τα τμιματα τα οποία καλφπτονται από
λαμαρίνα αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου. Από το φορζα κα οριςκοφν επίςθσ οι επιγραφζσ τισ
οποίεσ το αυτοκίνθτο πρζπει να φζρει και τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει. Θα
εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ άριςτθ αιςκθτικά εμφάνιςθ του οχιματοσ και θ ποιότθτα τθσ βαφισ του. Οι
διαςτάςεισ γενικά του αυτοκινιτου, τα βάρθ κατ' άξονα και τα λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία του, πρζπει
πζρα από τα προθγοφμενα να πλθροφν τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν
Ελλάδα για το ανϊτερο οριηόμενο ελάχιςτο ωφζλιμο εκμεταλλεφςιμο ειδικό φορτίο ςε απορρίμματα.
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Το αυτοκίνθτο πρζπει να ζχει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία,
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιαςμζνα με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ,
προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά ςϊματα, θχθτικά ςιματα,περιςτρεφόμενο φάρο και θλεκτρικι
εγκατάςταςθ για νυχτερινι αποκομιδι απορριμμάτων κ.λ.π. Στο πίςω μζροσ κα πρζπει να υπάρχουν
κατάλλθλεσ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ.
Το πλαίςιο κα είναι απόλυτα καινοφργιο, πρόςφατθσ ειδικά ςτιβαρισ καταςκευισ, από τα τελευταία
μοντζλα τθσ αντίςτοιχθσ ςειράσ , με μεγάλθ κυκλοφορία τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτο εξωτερικό,
μικτοφ φορτίου τουλάχιςτον 2.200 kgr.
Ο κινθτιρασ πρζπει να είναι βενηινοκίνθτοσ, ιςχφοσ 80Hp/6.000 ς.α.λ. τουλάχιςτον και ροπισ
110Nm/4300 ς.α.λ. τουλάχιςτον Ο κινθτιρασ του οχιματοσ πρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕURO 6 τουλάχιςτον.
Ο καλαμίςκοσ του οδθγοφ, πρζπει να φζρει κάκιςμα οδθγοφ και κάκιςμα για ςυνοδθγό, ταμπλϊ με τα
ςυνικθ όργανα ελζγχου και φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από γυαλί SECURIT ι παρόμοιου τφπου
αςφάλειασ, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, δφο θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, δφο
αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα κερμάνςεωσ με
δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ κερμαινόμενου φρζςκου αζρα, πλαφονιζρα φωτιςμοφ,
και γενικά κάκε εξάρτθμα ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου.
Το προςφερόμενο όχθμα κα είναι εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα θλεκτρικισ υποβοικθ ςθσ τιμονιοφ το οποίο
κα ελζγχεται από μία μονάδα μζςω των αιςκθτιρων παρζχοντασ θλεκτρομθχανικι υποβοικθςθ. Σε
ςυνάρτθςθ με τισ προκζςεισ του οδθγοφ, το ςφςτθμα κα ελζγχει τθν κζςθ του τιμονιοφ, τθν ροπι που
βάηει ο οδθγόσ και τθν ταχφτθτα του οχιματοσ για να υπολογίςει το ποςοςτό υποβοικθςθσ. Πςο θ
ταχφτθτα του οχιματοσ ανεβαίνει τόςο κα μειϊνεται το ποςοςτό τθσ υποβοικθςθσ
Το ςφςτθμα μεταδόςεωσ κινιςεωσ πρζπει να αποτελείται


Από κιβϊτιο των ταχυτιτων που πρζπει να είναι τουλάχιςτον πζντε ταχυτιτων εμπροςκοπορίασ
και μιασ οπιςκοπορίασ, χωρίσ υποπολλαπλαςιαςμό, τόςο ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων όςο και ςτο
διαφορικό. Από ςυμπλζκτθ που πρζπει να είναι ιςχυράσ καταςκευισ, ανταποκρινόμενοσ απόλυτα
προσ τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του αυτοκινιτου.



Από διαφορικό και θμιαξόνια γνιςια του εργοςταςίου καταςκευισ των πλαιςίων, αποκλειόμενθσ
τθσ χρθςιμοποιιςεωσ απομιμιςεων, ιςχυρισ και δοκιμαςμζνθσ καταςκευισ ϊςτε να εγγυϊνται
τθν καλι και αςφαλι λειτουργία του οχιματοσ.

Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ, ενϊ ταυτόχρονα κα διακζτει ςφςτθμα
Αντιμπλοκαρίςματοσ Τροχϊν (Α.Β.S.),ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον
πίςω άξονα..To φορτθγό πλαίςιο κα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, διςκόφρενα, ι
ταμποφρα, ι ςυνδυαςμό αυτών ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Οδθγία
1991/422/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά του . Το
χειρόφρενο κα λειτουργεί με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου και κα επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του
οχιματοσ. Σ Οι ςωλθνϊςεισ, τα ρακόρκ.λ.π. εξαρτιματα πρζπει να είναι ικανισ αντοχισ και άριςτθσ
καταςκευισ ϊςτε να εγγυϊνται τθν μακροχρόνια καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ πεδιςεωσ. Πλα τα
εξαρτιματα του αυτοκινιτου πρζπει να είναι τα γνιςια του εργοςταςίου.
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Το πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Το προςφερόμενο όχθμα κα φζρει εμπρόσ γόνατα McPherson και πίςω
θμιελειπτικά ελατιρια.
Θ κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4Χ2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ κα πρζπει να
καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ.
Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ να είναι εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα ESC (Θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ ευςτάκειασ)
ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου ευςτάκειασ του οχιματοσ, ABS (Σφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ τροχϊν)
ςφςτθμα αςφαλείασ που αποτρζπει το μπλοκάριςμα των τροχϊν και μεγιςτοποιεί τθν πρόςφυςθ κατά το
φρενάριςμα, EBD (Θλεκτρονικι κατανομι δφναμθσ πζδθςθσ) ςφςτθμα θλεκτρονικισ κατανομισ δφναμθσ
πζδθςθσ που αποτρζπει το μπλοκάριςμα των τροχϊν κατά το φρενάριςμα λόγω μεταφοράσ φορτί ου, BAS
(Σφςτθμα υποβοικθςθσ πζδθςθσ) υποβοθκά τον οδθγό ςε περιπτϊςεισ πζδθςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
Το όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια (ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ αεροκάλαμο
(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ
τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO.
Το πλαίςιο πρζπει να φζρει πλιρεισ τροχοφσ, μονοφσ εμπρόσ – διπλοφσ πίςω, με ελαςτικά επίςωτρα και
αεροκαλάμουσ.
Θ πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο περιλαμβανομζνων
όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν
επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το
πλαίςιο.
Το πλαίςιο του αυτοκινιτου, τουλάχιςτον κατά το χρόνο εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ, ςε καμία
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να παρουςιάςει οποιοδιποτε ριγμα ι ςτρζβλωςθ ακόμα και για φορτία
μεγαλφτερα του μζγιςτου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο προμθκευτισ πρζπει να υποχρεωκεί
να αντικαταςτιςει το πλαίςιο ι μζροσ αυτοφ με άλλο περιςςότερο ενιςχυμζνθσ καταςκευισ.

3. ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ (ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ)
Θ υπερκαταςκευι πρζπει να είναι μεταλλικι εξ' ολοκλιρου από χάλυβα εξαιρετικισ ποιότθτασ και
ανοικτι ςτο πάνω μζροσ. Το απορριμματοφόρο κα πρζπει να φζρει κάδο προςαρμοςμζνο πάνω ςε
κατάλλθλο πλαίςιο περιςυλλογισ απορριμμάτων. Θ πλιρθ εκκζνωςθ των απορριμμάτων κα γίνεται με
υδραυλικι ανφψωςθ του κάδου κατά 90 περίπου. Τα πλευρικά τοιχϊματα πρζπει να είναι
καταςκευαςμζνα από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3mm περίπου ι από άλλο υλικό αντίςτοιχων μθχανικϊν
αντοχϊν ενϊ το δάπεδο κα είναι καταςκευαςμζνο από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3mm τουλάχιςτον.
Τα χαρακτθριςτικά του κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να είναι κατάλλθλο για τθν αποκομιδι των
απορριμμάτων ςε πολφ ςτενοφσ δρόμουσ και ςε κεντρικοφσ δρόμουσ με κίνθςθ. Θα πρζπει να είναι ικανό
να μεταφορτϊνει απευκείασ τα απορρίμματα είτε ςε μεγαλφτερα απορριμματοφόρα οχιματα τφπου
πρζςασ.
Το ψευδοπλαίςιο κα είναι ςτακερό και κα αποτελείται από χαλφβδινουσ δοκοφσ ςυνδεδεμζνουσ
ανάμεςα τουσ με τραβζρςεσ. Στο πίςω μζροσ του πλαιςίου κα πρζπει να υπάρχουν θλεκτροςυγκολθμζνεσ
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δφο χαλφβδινεσ κολόνεσ κάκετεσ ςτο πλαίςιο κατάλλθλου πάχουσ οι οποίεσ κα χρθςιμεφουν για τθν
άρκρωςθ του κάδου ςτο πάνω μζροσ των κολϊνων ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ανατροπι του κάδου.
Ο κάδοσ κα πρζπει να ζχει χωρθτικότθτα περίπου 2,5m3 και κα αποτελείται από χαλφβδινα ελάςματα.
Συγκεκριμζνα κα αποτελείται από δφο πλευρικά τοιχϊματα, τθν πρόςοψθ, το οπίςκιο τοίχωμα με τθν
κατάλλθλθ κλίςθ για να βοθκά ςτθν εκφόρτωςθ και το δάπεδο. Επικυμθτό είναι και θ ενίςχυςθ των άνω
πλευρϊν των πλευρικϊν τοιχωμάτων με επιπρόςκετουσ χαλφβδινουσ ράβδουσ .
Στθ δεξιά πλευρά του οχιματοσ κα πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ ανατρεπόμενθ πόρτα προσ τα κάτω, θ
οποία κα είναι περιμετρικά ενιςχυμζνθ με χαλφβδινουσ ράβδουσ πάχουσ τουλάχιςτον 3 mm. Πταν θ
πόρτα κα είναι ανοιχτι κα μειϊνεται το φψοσ φόρτωςθσ ζτςι ϊςτε εφκολα και απλά να γίνεται
χειρωνακτικι αποκομιδι των απορριμμάτων. Θ ανατρεπόμενθ πόρτα κα είναι ςυνδεδεμζνθ ςτον κάδο
διαμζςου ανκεκτικϊν μεντεςζδων ςτο κάτω μζροσ και κα αςφαλίηει ςτο πάνω μζροσ με ςφρτεσ. Ο κάδοσ
κα πρζπει να παρουςιάηει κλίςθ ςτο πίςω μζροσ του θ οποία κα ανζρχεται ςτουσ 45 περίπου για να
βοθκά τθν ολοκλθρωτικι εκφόρτωςθ ι εκκζνωςθ τουσ κάδου από τα απορρίμματα περιςυλλογισ.
Για να εξαςφαλιςτεί θ ςτακερότθτα του οχιματοσ ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ μεταφόρτωςθσ -εκκζνωςθσ των
απορριμμάτων, ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ κα πρζπει να υπάρχει μθχανιςμόσ ςτθρίγματοσ και
ςτακεροποίθςθσ που κα αποτελείται από δφο υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ (πζδιλα).
Θ υπερκαταςκευι κα πρζπει να φζρει ςτο πίςω μζροσ ςφςτθμα ανφψωςθσ και καταβίβαςθσ των κάδων
μθχανικισ αποκομιδισ. Το ςφςτθμα αυτό κα είναι κατάλλθλο για κάδουσ τυποποιθμζνων διαςτάςεων
χωρθτικότθτασ 240lt . Το ελαιοδυναμικό ςφςτθμα τθσ υπερκαταςκευισ κα
περιλαμβάνει
θλεκτρομαγνθτικό ςυμπλζκτθ ςυνδεδεμζνο ςτον κινθτιρα διαμζςου άξονα.
Θα υπάρχει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, ςφμ φωνα με τον
ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ , φϊτα πορείασ,
ςτακμεφςεωσ, και ενδεικτικά περιμετρικά του οχιματοσ . Ζναν (1) περιςτρεφόμενο φάρο πορτοκαλί
χρϊματοσ, ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε όλο το πίςω και εμπρόςκιο μζροσ του
οχιματοσ (ηζβρεσ). Φπαρξθ ςθμάνςεων για αποφυγι επικίνδυνων ενεργειϊν από τουσ εργαηόμενουσ.
Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων κα είναι πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια
εργονομικά ςχεδιαςμζνα.
Πλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια (τοποκετθμζνεσ
ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και
αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο όχθμα.
Το όχθμα κα φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ όνομα,
διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και κάκε ειδικισ
διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.
Το όχθμα κα παραδοκεί τα ακόλουκα παρελκόμενα :
 Ρλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ ςε ευχερι
κζςθ.
 Σειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ που να προςδιορίηονται αναλυτικϊσ ςε κατάςταςθ,
γρφλοσ, τάκοι κ.ά.

Σελίδα 41






Ζναν (1) πυροςβεςτιρα ςφμφωνα με τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.) (όπωσ κα ιςχφει κατά
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ).
Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
Τρίγωνο βλαβϊν .
Τα απαραίτθτα ζντυπα/τεχνικά εγχειρίδια για τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και καλι λειτουργία του
οχιματοσ, για τον κινθτιρα, το πλαίςιο και τθν υπερκαταςκευι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα (κατά
προτίμθςθ) ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ αυτισ ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και αντίςτοιχα βιβλία ι
ψθφιακοί δίςκοι (υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι) ανταλλακτικϊν.

Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια
Θ υπερκαταςκευι κα ζχει υψθλι προςταςία και υγιεινι των χειριςτϊν αλλά και των πολιτϊν (ειδικότερα
κατά τισ ςυχνζσ ςτάςεισ για φόρτωςθ απορριμμάτων). Θα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλοφσ
λειτουργίασ, τα οποία κα περιγραφοφν ςτθν τεχνικι προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ βαςικζσ
απαιτιςεισ :



Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ (ενςωμ άτωςθ
με τθν ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2006/42 (ενςωμάτωςθ με το
Ρ.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).

Θα υπάρχει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυ κλοφορία, ςφμφωνα με τον
ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και για οπιςκοπορεία), φϊτα
πορείασ, ςτακμεφςεωσ, ομίχλθσ και ενδεικτικά περιμετρικά του οχιματοσ. Ζνα (1) περιςτρεφόμενο φάρο
πορτοκαλί χρϊματοσ, Ρροβολείσ εργαςίασ λειτουργίασ (πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ) και για νυχτερινι
αποκομιδι απορριμμάτων. Ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε όλο το πίςω και
εμπρόςκιο μζροσ του οχιματοσ (ηζβρεσ). Φπαρξθ ςθμάνςεων για αποφυγι επικίνδυνων ενεργειϊν από
τουσ εργαηόμενουσ.
Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων κα είναι πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια
εργονομικά ςχεδιαςμζνα. .
Πλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια (τοποκετθμζνεσ
ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και
αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο όχθμα.
Το όχθμα κα φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ όνομα,
διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και κάκε ειδικισ
διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.
12) Ποιότθτα- Καταλλθλότθτα - Σεχνικι Τποςτιριξθ
Με τθν προςφορά να κατατεκεί:

Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει
των διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ)
αρικ. 214/2014, που κα εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
ςχετικζσ διατάξεισ.


Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι
επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι).
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Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ
να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει,
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε
βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) .



Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ τουλάχιςτον 3 ζτθ .



Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ
ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ.



Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιςυνάψουν υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςώπου του
εργοςταςίου καηαζκεςήρ ι του επίςθμου αντιπροςώπου ςτθν Ελλάδα ςτο οποίο κα
καταςκευαςτοφν τα υλικά, (για τθν περίπτωςθ που μζροσ του υπό προμικεια υλικοφ κα
καταςκευαςτεί από τον διαγωνιηόμενο, θ παραπάνω διλωςθ αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίςιο), ςτθν
οποία κα δθλϊνει ότι:
α)αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ
προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο.
β)κα καλφψει τον Διμο με ανταλλακτικά τουλάχιςτον επί 10 ζτθ,ακόμθκαι απευκείασ αν αυτό κρικεί
ςκόπιμο.



Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service. Θ ανταπόκριςθ
του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν
από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20)
εργαςίμων θμερϊν.
Να κατατεκεί άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα .

των

13) Δείγμα
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά
ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να επιδείξουν ίδιο ι όμοιο δείγμα του προςφερόμενου
είδουσ ςε τόπο που κα υποδείξουν. Να υποβλθκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ.
14) Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ
Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν , χειριςτϊν του αγοραςτι
για το χειριςμό και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.).
15) Παράδοςθ Οχθμάτων
Θ τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον
Ρρομθκευτι. Το όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ
των πινακίδων.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ
Τπεφκυνθ Διλωςθ.

δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από ζξι (6) μινεσ. Να υποβλθκεί ςχετικι

16) υμπλθρωματικά τοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ
Στθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ, ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι
δυνατότθτεσ των προςφερόμενων οχθμάτων.
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Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι και
τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου
Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ.
κα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των
εκπομπϊν CO2,NOxNMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

απορριμματοφόρο όχθμα χωρθτικότθτασ 2,5m3
Α/Α
1
2

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
ΠΛΑΙΙΟ
Ωφζλιμο Φορτίο
Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι
καυςαερίων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%)

100-120

6,00

100-120

5,00

3
4
5
6
7

Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ
Σφςτθμα πζδθςθσ
Σφτθμα αναρτιςεων
Καμπίνα οδιγθςθσ
Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ
ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ

100-120
100-120
100-120
100-120
100-120

4,00
4,00
4,00
4,00
3,00

8

Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόποσ καταςκευισ

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

6,00

100-120

10,00

9
10
11

Υδραυλικό ςφςτθμα – αντλία - χειριςτιρια θλεκτρικό ςφςτθμα
Ανυψωτικό ςφςτθμα κάδων
Ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων

12

Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ

100-120

4,00

13

ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

100-120

5,00

14

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - αντιςκωριακι
προςταςία

100-120

10,00

15

Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι
υποςτιριξθ- Χρόνοσ παράδοςθσ
ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – Χρόνοσ
αποκατάςταςθσ

100-120

10,00

16

Χρόνοσ παράδοςθσ

100-120

5,00

ΤΝΟΛΟ

100,00

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:
U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1)
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
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ς1+ς2+..ςν=1 (100%)

(τφποσ 2)

Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ
προςφορά, από τον τφπο:
λ = Ο.Π.
U
υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ.

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
απορριμματοφόρο όχθμα χωρθτικότθτασ 2,5m3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Γενικά χαρακτηριστικά
ΝΑΙ

Α/Α
1.

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ
διακήπςξηρ

2.

Αυτοκίνθτο πλαίςιο

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη
ηηρ διακήπςξηρ

3.

Υπερκαταςκευι

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ
διακήπςξηρ

4.

Συςτιματα αςφαλείασ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ
διακήπςξηρ

5.

Ροιότθτα, Καταλλθλότθτα και Αξιοπιςτία

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ
διακήπςξηρ

6.

Τεχνικι Υποςτιριξθ και Κάλυψθ

ΝΑΙ

7.

Δείγμα

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ
διακήπςξηρ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ
διακήπςξηρ

8.

Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ
διακήπςξηρ

9.

Ραράδοςθ Οχθμάτων

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ
διακήπςξηρ

10.

Συμπλθρωματικά
Ρροςφοράσ

Στοιχεία

τθσ

Τεχνικισ

ΝΑΙ

Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ
διακήπςξηρ

Οι απαντιςεισ ςτο ανωτζρω φφλλο ςυμμόρφωςθ
επεξθγθματικζσ.
A/A
2

ΕΙΔΟ

να είναι κατά προτίμθςθ αναλυτικζσ και
ΣΕΜ.
1

Φορτωτισ – εκςκαφζασ

Αντικείμενο τθσ προμικειασ
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Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν προμικεια ενόσ (1) ανιςότροχου ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι, που
κα καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ.
ΡΟΟΙΣΜΟΣ
Το προσ προμικεια μθχάνθμα, προορίηεται, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για καταςκευζσ,
εκςκαφζσ, φορτϊςεισ και ςυντιρθςθ ζργων.
Τα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν
προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ.
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι
μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι.
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5% επί
ποινι αποκλειςμοφ.
Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ:
Α. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
1. Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ
Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι τελείωσ καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, ζτουσ καταςκευισ το οποίο
κα είναι, κατ’ ελάχιςτο ίςο με το χρόνο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερο, γνωςτοφ και
εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων και διαδεδομζνου ςτθν Ελλθνικι
αγορά.
Θ λειτουργία των εξαρτιςεων τθσ τςάπασ και του φορτωτι κα είναι υδραυλικζσ για αυτό θ απαίτθςθ
υδραυλικισ ιςχφοσ-πίεςθσ, κα είναι κατά προτίμθςθ θ πλζον ιςχυρι.
Το πλαίςιο κα είναι μονοκόμματο, χωματουργικοφ τφπου και κα ζχει μόνιμα τοποκετθμζνουσ μθχανιςμό
φορτϊςεωσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ και μθχανιςμό εκςκαφισ ςτο οπίςκιο μζροσ, με ενςωματωμζνο πλαίςιο
ποδαρικϊν ςτθρίξεωσ (να επιςυνάπτεται απαραιτιτωσ ςχζδιο του πλαιςίου ι φωτογραφία).
Το βάροσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ με πλιρθ εξάρτθςθ κα πρζπει να είναι περίπου 8,2Τ κακϊσ κα
πρζπει να επιχειρεί και ςε χϊρουσ με διαμορφωμζνα εδάφθ (πλατείεσ, πάρκα, κλπ) ζτςι ϊςτε να
αποφεφγεται θ καταπόνθςθ ι φκορά τουσ.
Το μθχάνθμα προορίηεται και για χριςθ μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και για αυτό το λόγο οι
διαςτάςεισ του κα είναι περίπου:
Μικοσ ςε κζςθ πορείασ
Φψοσ μποφμασ μαηεμζνθσ ςε κζςθ πορείασ
Μζγιςτο πλάτοσ με τον κάδο φόρτωςθσ

5,70μ.
3,5μ.
2,35μ.

Θα εκτιμθκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι εδαφικι ανοχι του μθχανιματοσ (να δοκεί θ ςχετικι απόςταςθ).
2. Κινθτιρασ
Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) θπιίλδξσλ πδξόςπθηνο, λέαο αληηξξππαληηθήο
ηερλνινγίαο StageV, ππεξηξνθνδνηνύκελνο, κε ζύζηεκα ςύμεσο αέξα (intercooler), ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο
θαπζίκνπ θνηλνύ απινύ (commonrail), ειεθηξνληθά ειεγρόκελνο, νλνκαζηηθήο ηζρύνο πεξίπνπ 110HP. Η
ρσξεηηθόηεηα ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5 ιίηξα θαη ε κέγηζηε ξνπή ζηξέςεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ
500Nm.
Θα βαζκνινγεζνύλ ζεηηθά θηλεηήξεο νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή ηνπ ίδηνπ ηνπ
κεραλήκαηνο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηόηεηα θαη ε κέγηζηε απόδνζε ηνπ κεραλήκαηνο σο ζύλνιν.
Επηζπκεηή είλαη ε ύπαξμε ζπζηήκαηνο Autostop πνπ ζα ζβήλεη ηνλ θηλεηήξα όηαλ δελ είλαη πιένλ ζε ρξήζε
γηα εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ.
Με ηηο πξνζθνξέο ζα δνζνύλ θακπύιεο ηζρύνο, ξνπήο.
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Λόγω τθσ φφςθσ εργαςίασ που κα εκτελεί κακθμερινά το μθχάνθμα, θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ
καυςίμου κα είναι πάνω από 140lt για τθν μεγαλφτερθ αυτονομία λειτουργίασ του μθχανιματοσ.
Το φίλτρο αζρα κα πρζπει να είναι βαρζωσ τφπου, κατά προτίμθςθ κυκλωνικό. Θα εκτιμθκεί θ φπαρξθ
προφίλτρου, θ φπαρξθ προειδοποιθτικισ λυχνίασ ςτον πίνακα οργάνων του μθχανιματοσ για τθν
κατάςταςθ του φίλτρου αζρα.
3. Υδραυλικό ςφςτθμα
Το υδραυλικό ςφςτθμα κα λειτουργεί, μζςω εμβολοφόρασ αντλίασ μεταβλθτισ παροχισ για εξοικονόμθςθ
καυςίμου και καλφτερθ ςυςχζτιςθ παροχισ/πίεςθσ. Θ υδραυλικι πίεςθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 250
BAR. Επίςθσ, θ υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 160 lt/min.
4. Επιμζρουσ μθχανολογικά Συςτιματα
α. Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ, τελικι κίνθςθ.
Θ μετάδοςθ κίνθςθσ κα γίνεται μζςω μετατροπζα ροπισ ςτρζψεωσ (TORQUE CONVERT ER) και κιβϊτιο
ταχυτιτων με θλεκτροχδραυλικι επιλογι ςχζςεων Powershift, διπλό διαφορικό (εμπρόσ-πίςω) με τελικι
κίνθςθ μζςω μειωτιρων ςτροφϊν και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ. Το υπό προμικεια μθχάνθμα πρζπει να
ζχει απαραίτθτα
τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ταχφτθτεσ προςκοπορείασ και τουλάχιςτον τζςςερισ (4)
οπιςκοπορείασ. Θ ταχφτθτα πορείασ κα πρζπει να είναι περίπου 40χλμ/ϊρα.
Σφςτθμα κφλιςθσ
Να αναφερκοφν:
 Ο τφποσ τθσ τελικισ μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτουσ εμπρόςκιουσ και ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ.
 Τφποσ διαφορικϊν.
Ελαςτικά
Ελαςτικά βιομθχανικοφ τφπου (industrial).
β. Σφςτθμα διεφκυνςθσ
Θα γίνεται με τθν βοικεια τιμονιοφ, κα είναι υδραυλικισ επενζργειασ και κα επενεργεί ςτουσ
εμπρόςκιουσ τροχοφσ. Να δοκεί θ μικρότερθ δυνατι ακτίνα ςτροφισ, από τοφσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ,
μεταξφ πεηοδρομίων.
Απαραίτθτα, τα ακρόμπαρα του τιμονιοφ κα βρίςκονται ςτο πίςω μζροσ του εμπρόςκιου άξονα ζτςι ϊςτε
να μθν είναι ευπακι ςε ηθμιά από χτυπιματα με αντικείμενα κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν φόρτωςθσ.
γ. Σφςτθμα πζδθςθσ
Τα φρζνα του μθχανιματοσ κα είναι υδραυλικά διπλοφ κυκλϊματοσ και κα υπάρχουν ςτεγανά πολλαπλϊν
δίςκων φρζνα με ψφξθ ελαίου ςτον οπίςκιο άξονα.
Να αναφερκεί, θ διάμετροσ δίςκου και θ επιφάνεια τριβισ. Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα επενεργεί κατά
προτίμθςθ και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ για αποτελεςματικό φρενάριςμα του μθχανιματοσ ςε κάκε
περίπτωςθ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ πζδθςθσ ςτον πίςω άξονα, ι ςτουσ δφο άξονεσ
κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα αυτόματθσ εμπλοκισ και απεμπλοκισ του εμπρόςκιου διαφορικοφ κατά
τθν πζδθ.
Απαραίτθτοσ κρίνεται ο διαχωριςμόσ ςτον οπίςκιο άξονα ανά τροχό με ξεχωριςτά πεντάλ.
Επιπλζον κα υπάρχει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ. Για λόγουσ πρόςκετθσ αςφάλειασ ο δίςκοσ
(διςκόφρενο) ςτον οποίο εφαρμόηει το φρζνο ςτάκμευςθσ, κα πρζπει να είναι εντελϊσ ανεξάρτθτοσ από
το κφριο ςφςτθμα πζδθςθσ λειτουργίασ.
5. Εξαρτιςεισ
α. Σφςτθμα φόρτωςθσ - φορτωτι
Στο μπροςτινό μζροσ του μθχανιματοσ κα ζχει τοποκετθκεί εξάρτθςθ φορτωτι υδραυλικισ λειτουργίασ,
υψθλϊν απαιτιςεων και κα αποτελείται από δυο βραχίονεσ, τον κάδο φόρτωςθσ και τουσ υδραυλικοφσ
κυλίνδρουσ λειτουργίασ.
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Οι βραχίονεσ του φορτωτι κα είναι κάκετοι ςτον κάδο φόρτωςθσ και κα λειτουργοφν με υδραυλικοφσ
κυλίνδρουσ, απαραίτθτα δφο (2) για τθν ανατροπι του κάδου, και απαραίτθτα δφο (2) για τθν ανφψωςι
του, που κα εξαςφαλίηουν γριγορθ ανταπόκριςθ, κα βελτιϊνουν τον κφκλο εργαςίασ και κα
διαμοιράηονται μαηί με τουσ βραχίονεσ το βάροσ ανατροπισ του κάδου.
Ο κάδοσ φορτωτι κα είναι πολλαπλϊν χριςεων, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 1.0 m³ .
Φψοσ φόρτωςθσ ςτον πείρο: 3,40μ. τουλάχιςτον.
Θ μζγιςτθ δφναμθ εκςκαφισ ςτο δόντι του κάδου κα είναι τουλάχιςτον 6500kgf ενϊ θ ανυψωτικι
ικανότθτα ςτο μζγιςτο φψοσ κα είναι τουλάχιςτον 3000 κιλά.
Ο χειριςμόσ του φορτωτι κα γίνεται με ζνα μοχλό (υδραυλικισ λειτουργίασ) για όλεσ τισ κινιςεισ.
Στο μθχάνθμα κα υπάρχει και δεφτερο χειριςτιριο, απαρτιηόμενο από υδραυλικό κφκλωμα αναμονισ για
τθν λειτουργία κάδου πολλαπλϊν χριςεων, ςκοφπασ κλπ.
Το μθχάνθμα κα πρζπει επίςθσ να διακζτει ςφςτθμα απόςβεςθσ κραδαςμϊν.
β. Σφςτθμα εκςκαφισ - τςάπα
Στο πίςω μζροσ του μθχανιματοσ κα είναι προςαρμοςμζνθ εξάρτθςθ εκςκαφζα. Θα είναι
προςαρμοςμζνθ επί ειδικισ βάςθσ (γλυςιζρασ) που κα επιτρζπει τθν πλευρικι μετατόπιςθ αυτισ, δεξιά αριςτερά κατά 1.0 μ. περίπου ςυνολικά.
Ο βραχίονασ τθσ τςάπασ κα είναι απαραίτθτα τθλεςκοπικόσ (επεκτεινόμενοσ). Ο κάδοσ εκςκαφισ κα είναι
πλάτουσ 60 εκ. τουλάχιςτον που κα περιςτρζφεται γφρω από τον πείρο ςτιριξθσ, κατά τθν μεγαλφτερθ
δυνατι γωνία, απαραίτθτθ για ριηόκομα. Να αναφερκεί θ μζγιςτθ γωνία περιςτροφισ κάδου.
Το ςφςτθμα περιςτροφισ τθσ τςάπασ, κα είναι απαραίτθτα κλειςτοφ τφπου, ζτςι που κα εξαςφαλίηει τθν
πλιρθ προφφλαξθ από κακϊςεισ, πζτρεσ, χϊματα κλπ.
Το μζγιςτο βάκοσ εκςκαφισ κατά SAE με αναπτυγμζνθ τθ μποφμα, κα είναι περίπου 5,5μ.
Το μζγιςτο φψοσ φόρτωςθσ κα είναι τουλάχιςτον 4,5 μ.
Θ δφναμθ εκςκαφισ ςτο νφχι του κάδου κα είναι θ μζγιςτθ δυνατι και όχι μικρότερθ από 6000 kgf.
Θα βακμολογθκεί θ όςον το δυνατόν μικρότερθ απόςταςθ εκςκαφισ από το πλαίςιο του μθχανιματοσ.
Να δοκεί θ ςχετικι μζτρθςθ.
Το μθχάνθμα κα φζρει απαραίτθτα εργοςταςιακι υδραυλικι εγκατάςταςθ για τθ λειτουργία υδραυλικισ
βραχόςφυρασ και λοιπϊν υδραυλικϊν εξαρτιςεων όπωσ δονθτικι πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ.
6. Καμπίνα και άλλα ςτοιχεία
H καμπίνα του χειριςτι, κα είναι μεταλλικι, κλειςτοφ τφπου, αςφαλείασ ROPS/FOPS με δυο (2) πόρτεσ
διζλευςθσ και μεγάλα ανοιγόμενα παράκυρα, με ςφςτθμα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και aircondition.
Θ καταςκευι τθσ καμπίνασ κα εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ άνεςθ και ορατότθτα του χειριςτι.
Πλοι οι χειριςμοί και θ οδιγθςθ του μθχανιματοσ κα γίνονται από το ίδιο κάκιςμα που κα είναι
ρυκμιηόμενο με ςφςτθμα αμορτιςζρ για τθν απορρόφθςθ κραδαςμϊν και κα περιςτρζφεται ςε κάκε
επικυμθτι κζςθ εργαςίασ.
Θα διακζτει πλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ, ζνδειξθσ και ελζγχου, που κρίνονται απαραίτθτα για τθν
ςωςτι λειτουργία και αποφυγι βλαβϊν.
Επίςθσ κα διακζτει δορυφορικό ςφςτθμα γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο, με τθν
ελάχιςτθ απόκλιςθ ςε μζτρα. Επιπλζον κα είναι ςε κζςθ να μεταδίδει ςε απομακρυςμζνο χριςτθ όλεσ τισ
πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ του μθχανιματοσ.
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Ρλιρεσ θλεκτρικό ςφςτθμα φωτιςμοφ για νυκτερινι εργαςία (εμπρόσ-πίςω) και φωτιςμό πορείασ
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα KOK. Θα φζρει ακόμα εξωτερικοφσ κακρζπτεσ δεξιά και αριςτερά
υαλοκακαριςτιρεσ (εμπρόσ-πίςω) και αλεξιλιο.

7. Aξιοπιςτία
Ουςιαςτικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποτελεί ο βακμόσ υπερεπάρκειασ και ανεφρεςθσ
ανταλλακτικϊν του δθμοπρατοφμενου είδουσ ςτθν Ελλθνικι αγορά κακϊσ και ο αρικμόσ πωλιςεων
μθχανθμάτων του ίδιου καταςκευαςτι (ίδιου ι παρόμοιου τφπου) ςτθν Ελλθνικι αγορά και θ οργάνωςθ
τθσ εταιρείασ.
Λοιπζσ εξαρτιςεισ για μελλοντικό εξοπλιςμό του μθχανιματοσ. Θ ςυμβατότθτα μθχανιματοσ με λοιπζσ
εξαρτιςεισ και θ ομοιογζνεια αυτϊν από τον ίδιο καταςκευαςτι, κα λθφκεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για τθν
μεγαλφτερθ δυνατι αξιοπιςτία και παραγωγικότθτα του μθχανιματοσ.
Β. ΕΓΓΥΘΣΘ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ - ΡΑΑΔΟΣΘ
1.Eγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ , ανεξαρτιτωσ ωρϊν λειτουργίασ. Απαραίτθτα θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα
γίνεται ςτον τόπο που εργάηεται το μθχάνθμα και θ μετάβαςθ του ςυνεργείου κα γίνεται, εντόσ το πολφ 5
θμερϊν, από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ.
2. Συντιρθςθ – Ανταλλακτικά
Να δθλωκεί υποχρεωτικά ςτθν προςφορά, ότι ο προμθκευτισ εγγυάται τθν εξαςφάλιςθ των
απαιτουμζνων ανταλλακτικϊν, κατά προτίμθςθ για μια δεκαετία και θ ζκπτωςθ που κα τυ γχάνει ο φορζασ
επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου.
3. Χρόνοσ παράδοςθσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ του μθχανιματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ, δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτεροσ ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ (ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ - ΕΝΤΥΡΑ)
Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, χειριςτϊν και ςυντθρθτϊν, κα γίνει επαρκϊσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ
παραλαβισ, του μθχανιματοσ και με βάςθ τα ςχετικά ζντυπα, που κα χορθγθκοφν.
Τα ζντυπα που κα ςυνοδεφουν το μθχάνθμα είναι:
Βιβλίο οδθγιϊν, χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
Φορτωτισ εκςκαφζασ
Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%)

1

Ρλαίςιο

100-120

6,00

2
3
4

Καμπίνα επιβατϊν
Σφςτθμα φόρτωςθσ – εκςκαφισ
Κινθτιρασ

100-120
100-120
100-120

6,00
13,00
7,00

5
6
7

Θλεκτρικόςφςτθμα
Τροχοί / Ελαςτικά
Σφςτθμα Ανάρτθςθσ.

100-120
100-120
100-120

6,00
6,00
8,00

8
9
10

Σφςτθμα Διεφκυνςθσ
Συςτιματα πζδθςθσ
Χρωματιςμόσ.

100-120
100-120
100-120

6,00
6,00
6,00
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13
14

15

16

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αντιςκωριακι προςταςία
Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι
υποςτιριξθ- Χρόνοσ παράδοςθσ
ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – Χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
Χρόνοσ παράδοςθσ

100-120

5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

ΤΝΟΛΟ

100,00

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:
U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1)
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+..ςν=1 (100%)

(τφποσ 2)

Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ
προςφορά, από τον τφπο:
λ = Ο.Π.
U
υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ.

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Φορτωτισ εκςκαφζασ
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ
ΑΠΑΙΣΗΗ
1. Ειςαγωγι
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
2. Γενικά χαρακτθριςτικά
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
3. Κινθτιρασ
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
4. Υδραυλικό ςφςτθμα
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
5.
Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ, τελικι κίνθςθ.
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
6. Σφςτθμα κφλιςθσ
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
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ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
7. Ελαςτικά
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
8. Σφςτθμα διεφκυνςθσ
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
9. Σφςτθμα πζδθςθσ
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
10. Σφςτθμα εκςκαφισ - τςάπα
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
11. Καμπίνα και άλλα ςτοιχεία
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
12. Ροιοτθτακαταλλθλότθτα
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
13. Τεχνικι Υποςτιριξθ
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
14. Δείγμα
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
15. Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
16. Ραράδοςθ
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
17. Συμπλθρωματικά τεχνικά ςτοιχεία
ΝΑΙ
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ
τθσ διακιρυξθσ
Στθν ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» κα πρζπει να υπάρχει απάντθςθ με «ΝΑΙ» ι «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί ποινι
αποκλειςμοφ. Οι απαντιςεισ ςτθν ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» να είναι κατά προτίμθςθ αναλυτικζσ και
επεξθγθματικζσ
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Σπάρτθ 29 / 10 / 2021
Οι υντάξαντεσ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτθ 29 / 10 / 2021
Η Αν. Πρ. Δ/νθσ Σ.Τ.Χ.Τ.ΔΟ.Π.

ταυρόπουλοσ Ευρυςκζνθσ
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΡΕ

Καρακίτςου Άννα
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ Αϋ β.
Νικολζτοσ ταφροσ
Γεωπόνοσ Ρ.Ε, με A’ βακμ.
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«Προμικεια απορριμματοφόρων οχθμάτων,
οχιματοσ
μεταφοράσ
απορριμμάτων,
μθχανιματοσ
ζργου
και
ςυνοδευτικοφ
εξοπλιςμοφ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ,
ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΟΜΗΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: Ε5/12/2021
Ταχ. Δ/νςθ Ψυχικό Σπάρτθσ
Ταχ. Κωδ. 23100
Τθλ
2731027785
Ρλθροφορίεσ: Νικολζτοσ Σταφροσ
E-mail: stnikoletos@gmail.com

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ ζχει προχπολογιςκεί ενδεικτικά ςε πεντακόςιεσ τριάντα οχτώ χιλιάδεσ
(538.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% το οποίο αποτελεί το ςυνολικό ποςό για τθν
προμικεια απορριμματοφόρων οχθμάτων, οχιματοσ μεταφοράσ απορριμμάτων, μθχανιματοσ ζργου
και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ (απορριμματοκιβωτίων).
Αναλυτικά ο προχπολογιςμόσ είναι ο κάτωκι :
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ (€)

1

Απορριμματοφόρο
όχθμα
τφπου μφλου χωρθτικότθτασ
12m3

133.064,52

1

133.064,52

31.935,48

165.000,00

Διαξονικό
όχθμα 19τν
τφπου γάντηου (ΘΟΟΚ LIFT)
μεταφοράσ
απορριμματοκιβωτίων

120.967,74

1

120.967,74

29.032,26

150.000,00

Απορριμματοκιβϊτιο
με
ςυμπίεςθ χωρθτικότθτασ 1012κμ

20.000,00

3

60.000,00

14.400,00

74.400,00

4

Απορριμματοφόρο όχθμα
χωρθτικότθτασ 2,5κμ

35.967,74

1

35.967,74

8.632,26

44.600,00

5

Φορτωτισ – εκςκαφζασ

83.870,97

1

83.870,97

20.129,03

104.000,00

433.870,97 104.129,03

538.000,00

3

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
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ΤΝΟΛΟ (€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ (€)

ΕΙΔΟ

2

ΣΕΜ.

ΦΠΑ 24%
(€)

A/A

Οι ποςότθτεσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τεχνικϊν
προδιαγραφϊν που ςυντάχκθκε από τθν αρμόδια Δ/νςθ του Διμου και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ.

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σπάρτθ 29 / 10 / 2021

Σπάρτθ 29 / 10 / 2021

Οι υντάξαντεσ

Η Αν. Πρ. Δ/νθσ Σ.Τ.Χ.Τ.ΔΟ.Π.

ταυρόπουλοσ Ευρυςκζνθσ
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΡΕ
Καρακίτςου Άννα
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ Αϋ β.

Νικολζτοσ ταφροσ
Γεωπόνοσ Ρ.Ε, με A’ βακμ.
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