ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/ 30-4-2020

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ :
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΝ

C.P.V.

Κ.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3

117.000,00 €

34144512-0

20.7132.0014
62.7132.0001

2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3

136.000,00 €

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.

4.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ- ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ- Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

330.600,00 €

161.000,00 €

ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΜΑΪΟΣ 2020

34144512-0

34121100-2

34134200-7

62.7132.0001

64.7132.0001

62.7131.0001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/ 30-4-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού
για τον
εκσυγχρονισµό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου Χαϊδαρίου και
ειδικότερα της υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, καθώς και της ∆ηµοτικής
Συγκοινωνίας, ώστε να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόµενες υπηρεσίες αυτού του
επιπέδου, προς τους δηµότες.
Με την προµήθεια αυτή, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου πρόκειται να προµηθευτεί τα εξής είδη:
1. Ένα ∆ορυφορικό Απορριµµατοφόρο τύπου πρέσας, χωρητικότητας 6 m3,
2. Ένα Απορριµµατοφόρο τύπου πρέσας, χωρητικότητας 8 m3,
3. Τρία Αστικά Λεωφορεία,
4. Ένα Αυτοκινούµενο πλυστικό καταβρεκτικό όχηµα πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων.
Για τα οχήµατα που προαναφέρθηκαν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται
λεπτοµερώς στις επιµέρους Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων του κάθε ενός είδους.
Ειδικότερα, στην παρούσα µελέτη, µετά τον συγκεντρωτικό ενδεικτικό προϋπολογισµό,
παρατίθενται αναλυτικά οι επί µέρους Τεχνικές Εκθέσεις- ενδεικτικοί προϋπολογισµοί- ειδικές
συγγραφές υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές)- τα αντίστοιχα Φύλλα Συµµόρφωσης,
καθώς και τα κριτήρια Βαθµολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, ενώ στο τέλος υπάρχει η
ενιαία Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας, ανέρχεται στο ποσό
των 744.600,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ- 24%), θα βαρύνει τον προϋπολογισµό
του ∆ήµου Χαϊδαρίου, για το οικονοµικό έτος 2020 και το έτος 2021 και θα καλυφθεί από το
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από τα Ανταποδοτικά
Έσοδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου (Επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας Χρηµατοδότησης).
Η εν λόγω προµήθεια, θα υλοποιηθεί µέσω ανοικτού ∆ιεθνούς διαγωνισµού.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/ 30-4-2020

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΕΜ.

ΜΟΝ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

1.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3

1

Τεµ.

94.354,84

94.354,84

2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3

1

Τεµ.

109.677,42

109.677,42

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3

Τεµ.

88.870,967

266.612,90

4.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝΟ∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

1

Τεµ.

129.838,71

129.838,71

ΣΥΝΟΛΟ

600.483,87

Φ.Π.Α. 24%

144.116,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

744.600,00 €

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/ 30-4-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Α/Α

1.

2.

3.

4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡ/ΜΑ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΕΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
117.000,00 €
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3

50.000,00 €

67.000,00 €
(Ανταποδοτικά)

50.000
(2020)
67.000
(2021)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
136.000,00 €
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3

100.000,00 €

36.000,00€
(Ανταποδοτικά)

100.000
(2020)
36.000
(2021)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝΟ∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

330.600,00 €

330.600,00 €

0,00

135.000.00 €

26.000,00 €
(Ανταποδοτικά)

165.300
(2020)
165.300
(2021)

ΕΝΟΣ

161.000,00 €

135.000
(2020)
26.000
(2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(1)/ 30-4-2020

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 117.000,00 €
Κ.Α.Ε.: 20.7132.0014, 62.7132.0001
C.P.V. : 34144512- 0

ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΜΑΪΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(1)/ 30-4-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριµµατοφόρου
αυτοκινήτου για τις ανάγκες της µεταφοράς των απορριµµάτων, από τους κάδους συλλογής
στο χώρο υγειονοµικής ταφής τους.
Το απορριµµατοφόρο, θα είναι πετρελαιοκίνητο, απολύτως καινούργιο και
αµεταχείριστο, σύγχρονης και εξελιγµένης τεχνολογίας.
Το όχηµα, θα έχει σύστηµα συµπίεσης των απορριµµάτων , τύπου “πρέσας” και θα
είναι κατάλληλο για την αποκοµιδή των απορριµµάτων από στενούς δρόµους.
Θα είναι εφοδιασµένο µε υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης κάδων απορριµµάτων
πλαστικών ή µεταλλικών , όγκου από 80 έως 1300 λίτρα.
Η κιβωτάµαξα θα είναι 6 Μ3 περίπου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας, ανέρχεται στο
ποσό των 117.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ- 24%), θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Χαϊδαρίου, για το οικονοµικό έτος 2020 και το 2021 (Κ.Α.
20.7132.0014, 62.7132.0001) και θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ του
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από τα Ανταποδοτικά Έσοδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου
(Επισυνάπτεται Πίνακας Χρηµατοδότησης).
Η εν λόγω προµήθεια, θα υλοποιηθεί µέσω ανοικτού διαγωνισµού.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(1)/ 30-4-2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.

∆ορυφορικό
Απορριµµατοφόρο τύπου
πρέσας,
Χωρ/τας 6 Μ3

1

Τεµ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

94.354,84

94.354,84

ΣΥΝΟΛΟ

94.354,84

Φ.Π.Α. 24%

22.645,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

117.000,00 €

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(1)/ 30-4-2020

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο Προµήθειας)
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια ενός (1) δορυφορικού Απορριµµατοφόρου µε
συµπιεστή απορριµµάτων τύπου πρέσας ωφέλιµης χωρητικότητας 6 m3, για την κάλυψη
των αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου.
Οι προδιαγραφές που ακολουθούν, αποτελούν τις ελάχιστες δυνατές για τα υπό προµήθεια
οχήµατα.

ΑΡΘΡΟ 2ο (Τεχνικά στοιχεία του Απορριµµατοφόρου οχήµατος)
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•

Τα υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο, προορίζεται για την κάλυψη των
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου και συγκεκριµένα για τη συλλογή
απορριµµάτων από τους κάδους και όπου αλλού απαιτηθεί.

•

Το απορριµµατοφόρο θα αποτελείται από πλαίσιο κατάλληλο για την κατασκευή και
λειτουργία απορριµµατοφόρου και υπερκατασκευή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
οποίου καταγράφονται στη συνέχεια της παρούσας.

•

Το αυτοκίνητο (πλαίσιο, υπερκατασκευή) πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο και
αµεταχείριστο, σύγχρονου και εξελιγµένου τύπου και µε ηµεροµηνία πρώτης θέσης
σε κυκλοφορία.
Το απορριµµατοφόρο, θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα µεταλλικό ή ακρυλικό, σε
δύο τουλάχιστον στρώσεις και µετά από επιµεληµένο πλύσιµο, απολίπανση,
στοκάρισµα και αστάρωµα των επιφανειών του, σύµφωνα µε τις τεχνικές βαφής και
τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα.
Η απόχρωση του χρωµατισµού, στα µέρη του οχήµατος όπου επιτρέπεται ο
χρωµατισµός, καθώς και οι αναγκαίες επιγραφές, θα καθορίζονται
κατά την
υπογραφή της σύµβασης της προµήθειας και σε συνεργασία µε την υπηρεσία.
Οι διαστάσεις εν γένει του οχήµατος, τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά
στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείµενες σχετικές ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία
αυτού στην Ελλάδα βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας και για το ωφέλιµο φορτίο, το
οριζόµενο δια της προσφοράς.

•

•

Η θέση των flash και των πινακίδων κυκλοφορίας, θα τοποθετούνται έτσι ώστε να
µην καταστρέφονται κατά την τυχόν απλή πρόσκρουση του οχήµατος ή κατά τη
διαδικασία εκκένωσης των κάδων.

•

Το υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο, θα πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις ώστε
να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η απρόσκοπτη λειτουργία και κυκλοφορία του.

•

Το όχηµα, θα έχει (κατ’ ελάχιστο) τα παρακάτω παρελκόµενα :
-Πλήρη σειρά εργαλείων, που θα προσδιορίζονται επακριβώς στην προσφορά του
προµηθευτή.
- Πλήρη εφεδρικό τροχό, όµοιο µε τους τροχούς του οχήµατος, τοποθετηµένο σε
ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου.
- Πλήρες φαρµακείο (κατά Κ.Ο.Κ.)
- Τρίγωνο βλαβών
- Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ.
- Ταχογράφο
- Σειρά εντύπων και τεχνικών εγχειριδίων καλής λειτουργίας, συντήρησης,
ανταλλακτικών, τεχνικών φυλλαδίων όπου θα εµφανίζονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του πλαισίου, του κινητήρα και της υπερκατασκευής, υποχρεωτικά
και κατ’ ελάχιστο στην Ελληνική γλώσσα και σε επίσηµη µετάφραση.

•

Τα στοιχεία που ζητούνται στη µελέτη, θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή είναι επιθυµητά.
Η τυχόν ύπαρξη απόκλισης, θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Σε όποια
απαίτηση αναγράφεται «περίπου» ή «ενδεικτικά», γίνεται δεκτή απόκλιση ± 5%.
Οι θετικές αποκλίσεις γίνονται δεκτές, εφόσον κρίνονται από την αρµόδια Επιτροπή
ως συµφέρουσες για το ∆ήµο.

Β) ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Γενικά
•

Το προτεινόµενο πλαίσιο θα είναι πρόσφατης κατασκευής, από τα τελευταία και
πλέον εξελιγµένα µοντέλα, µε µεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό, κατάλληλα για τη λειτουργία Απορριµµατοφόρου.

•

Το πλαίσιο θα είναι προωθηµένης οδήγησης και το συνολικό µικτό φορτίο αντίστοιχα
θα είναι περίπου 7,5 τόνων.
Το συνολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους
των κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων τους , όπως και το ίδιο νεκρό
βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής από
όµοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της.
Το πλαίσιο του οχήµατος θα είναι σταθερό και, κατά το δυνατόν, άκαµπτο κατά τη
φόρτωση και θα αποτελείται από διαµήκεις δοκούς που να συνδέονται µεταξύ τους
µε ικανό αριθµό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούµενη αντοχή για φορτίο
τουλάχιστον 20% µεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεποµένου.
Το όχηµα, θα φέρει στο εµπρός µέρος, άγκιστρο (πείρο) έλξης.

•

Η ικανότητα του πλαισίου του οχήµατος ως προς το ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων,
θα είναι τουλάχιστον 2,50 τόνοι. (Ως ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το
υπόλοιπο που αποµένει µετά την αφαίρεση από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο
του ιδίου- νεκρού βάρους, όπου περιλαµβάνονται η καµπίνα οδήγησης, το
προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίµου, του λιπαντικού ελαίου,
του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η υπερκατασκευή κενή

•

•

•

απορριµµάτων µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του
οχήµατος).
To ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο του απαιτούµενου, το
οποίο, για τη µεταφορά συµπιεσµένων απορριµµάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 417
kgr/m3.
Οι διαστάσεις του οχήµατος θα πρέπει να είναι οι µικρότερες δυνατές, ώστε να
επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία.
Ειδικότερα, το συνολικό πλάτος του οχήµατος, πλήρως εξοπλισµένου και χωρίς τους
καθρέπτες δεν θα υπερβαίνει τα 2,0m, το συνολικό µήκος δεν θα υπερβαίνει τα
6,2m, ενώ το µεταξόνιο θα είναι περίπου 3,4m.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για το
πλαίσιο:
- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, τύπος πλαισίου
- Μεταξόνιο
- Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
- Βάρη πλαισίου
- Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε τον θαλαµίσκο του οδηγού.
- Ωφέλιµο φορτίο των απορριµµάτων
- Καθαρό ωφέλιµο φορτίο
- Ικανότητα φόρτισης του εµπρόσθιου και οπίσθιου άξονα.
Κινητήρας
Ο κινητήρας του κάθε οχήµατος, θα είναι από τους γνωστούς και σε µεγάλη
κυκλοφορία τύπους, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, πετρελαιοκίνητος,
τετράχρονος, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος.
Η ονοµαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 170 HP, η ροπή 400 Nm
περίπου και ο κυβισµός του θα είναι περίπου 3.000 cc.
Επιθυµητό είναι, η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατό υψηλότερη στις
χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη στο
µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.
Το όχηµα θα διαθέτει (κατά προτίµηση) στροβιλοσυµπιεστή καυσαερίων (turbo) µε
ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε
µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που θα εµποδίζει την είσοδο νερού της
βροχής.
Σύστηµα ∆ιεύθυνσης
Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό µέρος του θαλάµου οδήγησης και θα έχει
υδραυλική υποβοήθηση.
Το τιµόνι θα είναι ρυθµιζόµενο, µε επαρκές εύρος ρυθµίσεων, ενώ θα µπορεί να
έρχεται σχεδόν σε κάθετη θέση, ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση και αποβίβαση
του οδηγού.
Η ακτίνα στροφής θα είναι η ελάχιστη δυνατή.

Σύστηµα πέδησης
Το σύστηµα πέδησης του οχήµατος, θα είναι εξοπλισµένο µε ABS και θα είναι διπλού
κυκλώµατος, ενώ θα υπάρχει και επιπλέον µηχανική πέδηση στάθµευσης
(χειρόφρενο), µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου, που θα επενεργεί στους όπισθεν
τροχούς. Θα υπάρχει σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα µε το φορτίο
που θα επενεργεί στον πίσω άξονα.
Τα οχήµατα, θα διαθέτουν στους εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα.
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα πέδησης (απώλεια πίεσης αέρα), το όχηµα θα
ακινητοποιείται.
Το υλικό τριβής των φρένων, δεν θα περιέχει αµίαντο, ώστε να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον.
Σύστηµα Μετάδοσης κίνησης
Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης του οχήµατος, θα είναι αυτοµατοποιηµένο
και οι σχέσεις ταχυτήτων θα είναι συγχρονισµένες στο κιβώτιο ταχυτήτων και
τουλάχιστον (6) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και µια οπισθοπορείας.
Η κίνηση θα µεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2) και ο κινητήριος πίσω
άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις
συνθήκες κίνησης.
Ο συµπλέκτης θα είναι µονός, ξηρού τύπου.
Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αµίαντο µε αποτέλεσµα να είναι φιλικός
προς το περιβάλλον.
Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα
γίνεται διαµέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των ηµιαξονίων.
Το όχηµα θα φέρει σύστηµα περιορισµένης ολίσθησης , µπλοκέ διαφορικό.
Θάλαµος οδήγησης
Η καµπίνα του πλαισίου, θα είναι ανακλινόµενου τύπου και θα εδράζεται επί του
πλαισίου, µέσω κατάλληλου αντιδονητικού συστήµατος.
Το κάθισµα του οδηγού θα έχει πνευµατική ανάρτηση πολλαπλών ρυθµίσεων, µε
ενσωµατωµένη ζώνη ασφάλειας τριών σηµείων.
Το όχηµα θα διαθέτει θέσεις για τον οδηγό και δύο συνοδηγούς.
Ο θαλαµίσκος του οδηγού θα παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή
οδήγηση και θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα
που προβλέπονται για τα οχήµατα αυτού του τύπου.
Στο αυτοκίνητο θα υπάρχει θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, Air
Condition, σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα, σύστηµα
εξαερισµού, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότης για την τοποθέτησης
µπαλαντέζας, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον
αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο µε πλαστικά ταπέτα και γενικά κάθε εξάρτηση
ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου .
Ο ανεµοθώρακας πρέπει να είναι από γυαλί SECURIT ή παροµοίου τύπου
ασφαλείας, αποκλειοµένου του θρυµµατισµού αυτού συνεπεία ισχυρής κρούσης.
Η διαφάνεια του ανεµοθώρακα πρέπει να είναι απόλυτη και να µην προκαλεί
παραµόρφωση των αντικειµένων προς οιανδήποτε διεύθυνση.

Άξονες, Αναρτήσεις, Ελαστικά
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων και οι αναρτήσεις του εµπρόσθιου και του οπίσθιου
άξονα θα είναι χαλύβδινες ή µε αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασµός αυτών.
Το όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς
αεροθάλαµο, πέλµατος ασφάλτου ή ηµιτρακτερωτό, σύµφωνα µε την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή και κάθε νεότερη τροποποίησή της, ενώ θα πρέπει να ανταποκρίνονται
στους κανονισµούς ETRTO.
Η πραγµατική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου µε πλήρες ωφέλιµο φορτίο,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της υπερκατασκευής, εργατών,
καυσίµων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη
του µέγιστου επιτρεπόµενου φορτίου κατ' άξονα, συνολικά για το πλαίσιο.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τεχνικά στοιχεία, λεπτοµερής περιγραφή και πληροφορίες
για τις ικανότητες των αξόνων, τις αναρτήσεις και τα ελαστικά των προτεινοµένων
οχήµατος.
Στοιχεία που θα υποβληθούν
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για το
πλαίσιο:
- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, τύπος,
- Μεταξόνιο,
- Μέγιστες ∆ιαστάσεις (Μήκος- Πλάτος- Ύψος), χωρίς φορτίο,
- Βάρη πλαισίου (Ίδιο βάρος, Ανώτατο επιτρεπόµενο µικτό βάρος, καθαρό
ωφέλιµο φορτίο),
- Ωφέλιµο φορτίο των απορριµµάτων,
- Καθαρό ωφέλιµο φορτίο,
- Ικανότητα φόρτισης του εµπρόσθιου και οπίσθιου άξονα,
- Τύπος κινητήρων, κατασκευαστής,
- Πραγµατική ισχύς, αντιστοίχηση µε τον αριθµό στροφών ονοµαστικής
λειτουργίας,
- Η µεγαλύτερη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθµού στροφών του,
- Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψης, σε
σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα κατασκευαστή),
καµπύλες οικονοµίας καυσίµου..
- Κύκλος λειτουργίας, αριθµός και διάταξη των κυλίνδρων, κυλινδρισµός κινητήρα,
- Περιγραφή Συστήµατος ∆ιεύθυνσης, στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του
οχήµατος,
- Περιγραφή Συστήµατος Πέδησης
- Τύπος, κατασκευαστής, ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών.

Γ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Γενικά
Η κιβωτάµαξα θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη και υγιεινή µεταφορά των
απορριµµάτων.
Η υπερκατασκευή θα έχει πλάκα συµπίεσης απορριµµάτων, τύπου πρέσας και θα
είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριµµάτων σε πλαστικές σακούλες, σε
χαρτοκιβώτια, ξύλινα κιβώτια και για απορρίµµατα χωρίς συσκευασία.
Ο ωφέλιµος όγκος σε συµπιεσµένα απορρίµµατα θα είναι τουλάχιστον 6m3.
Ο χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι µικρότερος από 1 min.
Το ύψος χειρονακτικής αποκοµιδής απορριµµάτων, από οριζόντιο έδαφος, θα είναι
τουλάχιστον 1m. Το Ύψος µηχανικής αποκοµιδής, µε κάδους απορριµµάτων, θα
είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει το αντίστοιχο
του οχήµατος-πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί και θα βιδωθεί µε
ασφάλεια πάνω στο σασί µε εξασφάλιση της κατανοµής των βαρών.
Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιµοι .
Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση µιας σκούπας,
ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής
εκκένωσης του κάδου.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για τις
προτεινόµενες Υπερκατασκευές
- Πλήρης περιγραφή της Υπερκατασκευής
- Εργοστάσιο και ηµεροµηνία κατασκευής
- Χρόνος εκκένωσης της Υπερκατασκευής
- Βάρος
- Κατανοµή βαρών, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του πλαισίου.
Κυρίως Σώµα της Υπερκατασκευής
Το σώµα της υπερκατασκευής, θα αποτελείται από χαλυβδοέλασµα εξαιρετικής
ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση.
Για τα τµήµατα της Υπερκατασκευής που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και
ιδιαίτερες µηχανικές καταπονήσεις,
ο χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού
αντιτριβικού τύπου.
Το πάχος των πλευρικών τοιχωµάτων θα είναι τουλάχιστον 3 mm και το πάχος
δαπέδου τουλάχιστον 4mm.
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήµατος µέσω
δυναµολήπτη (P.T.O) και µέσω αντλίας ελαίου µεταβλητής ροής, που θα κινεί την
πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους και θα κινεί
αντίστροφα το έµβολο εκκένωσης του οχήµατος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα
των εµβόλων από συγχρονισµένη κίνηση.
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις
και συνεχείς ραφές σε όλο το µήκος των συνδεόµενων επιφανειών ώστε να υπάρχει
αυξηµένη αντοχή.
Η κιβωτάµαξα πρέπει να διαθέτει στόµιο φόρτωσης που θα βρίσκεται στο πίσω
µέρος της υπερκατασκευής και θα είναι ενσωµατωµένο στην κιβωτάµαξα για
ελαχιστοποίηση του µήκους του οχήµατος.

Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για τo κυρίως
σώµα της Υπερκατασκευής:
- Πλήρης περιγραφή και υλικά
- Αποδεικτικά στοιχεία για την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των υλικώνελασµάτων της Υπερκατασκευής
- Στοιχεία αντλίας ελαίου για τη λειτουργία του Ρ.Τ.Ο. (τύπος, παροχή/ ΣΑΛ,
πίεση)
Σύστηµα Συµπίεσης
Η συνολική συµπίεση των απορριµµάτων ως προς τον ωφέλιµο όγκο της
υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 417 kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου
συµπιεσµένων απορριµµάτων προς τα ασυµπίεστα θα είναι τουλάχιστον 4:1.
Στο σύστηµα συµπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι
κύκλοι εργασίας: συνεχής – αυτόµατος µιας φάσης συµπίεσης καθώς και ο τελείως
χειροκίνητος – διακοπτόµενος κύκλος συµπίεσης.
Το σύστηµα συµπίεσης της προτεινόµενης Υπερκατασκευής, θα είναι κατάλληλο για
απορρίµµατα που περιέχουν µεγάλες ποσότητες υγρών και άρα οι τριβόµενοι
µηχανισµοί και τα εξαρτήµατα συµπίεσης δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τα
υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα.
Το άκρο της πλάκας συµπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις, ενώ η πλάκα απόρριψης
θα είναι ενισχυµένη µε αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή.
Το πάχος των ελασµάτων των πλακών προώθησης και συµπίεσης, απόρριψης και
χοάνης φόρτωσης, θα είναι ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εµβόλων
και θα είναι τουλάχιστον 5mm.
Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης θα πρέπει να είναι µεγάλης
αντοχής (για πιέσεις µεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας και έτσι ώστε να είναι
εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή.
Το στόµιο φόρτωσης του απορριµµατοφόρου, θα έχει ανακλινόµενο παραπέτο
φόρτωσης έτσι ώστε να προστατεύονται οι εργάτες αποκοµιδής κατά τη φάση
συµπίεσης, ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται χαµηλό ύψος φόρτωσης κατά τη
χειρωνακτική αποκοµιδή.
∆εν θα πρέπει να λειτουργεί το σύστηµα συµπίεσης των απορριµµάτων όταν το
παραπέτο είναι κατεβασµένο.
Το σύστηµα συµπίεσης θα τίθεται σε λειτουργία µέσω χειριστηρίου το οποίο θα
βρίσκεται δίπλα στο στόµιο φόρτωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει
µηχανισµός ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστηµα λειτουργίας σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Τα απορρίµµατα θα προωθούνται και θα συµπιέζονται στο πίσω µέρος της
υπερκατασκευής από την πλάκα συµπίεσης, η οποία θα κινείται µε τη βοήθεια δύο
υδραυλικών τηλεσκοπικών κυλίνδρων και θα περιστρέφεται γύρω από σταθερό
άξονα κατά 120 µοίρες περίπου.
Η εκκένωση του οχήµατος θα γίνεται µε αντίστροφη κίνηση της εσωτερικής πλάκας
ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αποµάκρυνση των απορριµµάτων από το
εσωτερικό της κιβωτάµαξας.
Ο χειρισµός της διαδικασίας εκκένωσης των απορριµµάτων θα µπορεί να γίνεται από
το χειριστήριο, σε κατάλληλο σηµείο επί της υπερκατασκευής.
Το απορριµµατοφόρο, θα µπορεί να εκκενώνει τα απορρίµµατα σε µεγαλύτερα
απορριµµατοφόρα τύπου πρέσας (από 10m3 και άνω) ή σε κοντέινερ.

Η εκκένωση των απορριµµάτων θα πρέπει να γίνεται σε τέτοιο ύψος ώστε να είναι
δυνατή η απευθείας εκκένωση των απορριµµάτων .
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες, που
αφορούν το Σύστηµα Συµπίεσης:
- Πλήρης περιγραφή διαδικασίας λειτουργιών, υλικών του Συστήµατος
- Τεχνική Έκθεση- Μελέτη υπολογισµού καταπονήσεων και πιέσεων σε
συγκεκριµένα σηµεία της Υπερκατασκευής (πχ αρθρώσεις πόρτας συµπίεσης,
συστήµατα ασφάλισης κλειστής πόρτας) ώστε να προκύπτει η αντοχή των
χρησιµοποιούµενων ελασµάτων
- Υπολογισµός αναπτυσσόµενων δυνάµεων στην πλάκα συµπίεσης, στις
διάφορες συνθήκες λειτουργίας
Σύστηµα ανύψωσης των κάδων
Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων, θα δέχεται µεταλλικούς και πλαστικούς
κάδους, χωρητικότητας από 80 lt έως και τουλάχιστον 1300 lt και θα είναι κατάλληλα
κατασκευασµένη ώστε να προστατεύονται οι χειριστές από τυχόν εκτόξευση υλικών.
Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα είναι προσαρµοσµένο υδραυλικό σύστηµα τύπου
βραχιόνων ή και κτένας, για την ανύψωση και εκκένωση κάδων κατά DIN 30740, DIN
30700 µεγέθους µέχρι 1100 lt, και κατά ΕΝ 840 µεγέθους έως 1300 lt.
Η ανυψωτική ικανότητα του µηχανισµού θα είναι τουλάχιστον 700kg.
Για τη συγκράτηση των κάδων, θα υπάρχουν κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις και
ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις.
Ο χειρισµός του συστήµατος, θα γίνεται από εξωτερικό σηµείο του οχήµατος, κατά
προτίµηση από την πίσω και δεξιά πλευρά.
Στο Σύστηµα, θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, η πλήρης περιγραφή, συνοδευόµενη από αντίστοιχα σχέδια,
για την προαναφερθείσα διάταξη.

Σκαλοπάτια µεταφοράς εργατών
Η υπερκατασκευή θα φέρει ανακλινόµενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο
πίσω µέρος του οχήµατος για την ασφαλή µεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες
προστατευόµενες θέσεις όρθιων, µε χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σηµεία,
φτερά και λασπωτήρες στο όχηµα.
Τα σκαλοπάτια, θα έχουν τη δυνατότητα να συµπτύσσονται, όταν υπάρχει ανάγκη
για τους ελιγµούς του οχήµατος.
Το όχηµα θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων
σκαλοπατιών µεταφοράς των εργαζοµένων.
Μέσω του κυκλώµατος αυτού, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήµατος
πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε
φορά νοµοθεσία), ενώ απαγορεύεται η οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι εργάτες
βρίσκονται πάνω σε αυτό.

Με τα σκαλοπάτια κατεβασµένα, το ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης θα
πρέπει να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχηµα θα σταµατά.
Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε
περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καµπίνας ο οποίος να
απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όµως ποινή παύσης όλων των
λειτουργιών του απορριµµατοφόρου για 5 λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 3ο (Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια)
Το υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο, θα εξασφαλίζει υψηλή προστασία και διασφάλιση
υγιεινής, στους χειριστές και στους κατοίκους της πόλης.
Για το λόγο αυτό, η Υπερκατασκευή θα είναι εφοδιασµένη µε όλα τα απαραίτητα µέτρα
ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα
ικανοποιούν απόλυτα τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία απαιτήσεις :
• Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
• Ασφάλειας µηχανών – σήµανσης CE σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/42 (ενσωµάτωση µε το Π.∆.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).
Όλες οι γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος, πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια και να είναι
τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα να είναι
ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών.
Όλα τα καλώδια, θα φέρουν διακριτή αρίθµηση, για τον εύκολο και ακριβή εντοπισµό τους.
Το όχηµα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,
όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς λειτουργίας και
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας.
Θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία και την
ασφαλή λειτουργία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και τα οχήµατα θα είναι εφοδιασµένα
µε τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, στάθµευσης,
οµίχλης και φώτα ένδειξης περιµετρικά του οχήµατος .
Θα υπάρχουν δύο (2) περιστρεφόµενοι φάροι, πορτοκαλί χρώµατος, ένας στο άνω
εµπρόσθιο και ένας στο άνω οπίσθιο µέρος του οχήµατος.
Θα υπάρχουν προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση) και για
νυχτερινή αποκοµιδή απορριµµάτων. Το όχηµα θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές
φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εµπρόσθιο µέρος (ζέβρες).
Θα υπάρχει σύστηµα διακοπής λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης (stop) και στις δύο πλευρές
του χώρου εργασίας των εργατών, ώστε να απενεργοποιείται το σύστηµα συµπίεσης, ενώ
εν συνεχεία θα απαιτείται η χειροκίνητη επαναφορά του.
Ακόµη, ο µηχανισµός απεγκλωβισµού θα λειτουργεί από το χειριστήριο.
Θα υπάρχει έγχρωµη κάµερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης µε οθόνη που θα
είναι στην καµπίνα του οδηγού, καθώς και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών.

Υποχρεωτικά θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόµενες σηµάνσεις, για την αποφυγή τυχόν
επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους.

ΑΡΘΡΟ 4ο (Εκπαίδευση προσωπικού, παράδοση οχήµατος, ∆είγµα)
Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των
εργαζοµένων και των χειριστών εκ µέρους του αγοραστή, για το χειρισµό και συντήρηση του
µηχανήµατος.
Με την κατάθεση της προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης (χρόνος και πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών,
χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.).
Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση
των πινακίδων.
Η παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου Χαϊδαρίου και ο χρόνος
παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 120 ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης
της Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Κατάθεση Υπεύθυνης ∆ήλωσης).
Στην τιµή του οχήµατος, περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη για την έκδοση των πινακίδων από
τον προµηθευτή.
Προκειµένου να διευκολυνθεί η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και να διαπιστωθεί η
συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών και των τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει, εντός
δέκα ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον προσφέροντα, αν αυτό
είναι αναγκαίο και όπου υποδειχθεί, να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης δείγµατος της
προσφερόµενης υπερκατασκευής µε ίδιο ή παρόµοιο πλαίσιο (Κατάθεση Υπεύθυνης
∆ήλωσης).
Στις πλευρές θα υπάρχει µε µεγάλα κεφαλαία γράµµατα η επωνυµία του ∆ήµου Χαϊδαρίου,
καθώς και επιγραφές τις οποίες θα ορίσει ο ∆ήµος.

ΑΡΘΡΟ 5ο (Τεχνική Υποστήριξη)
Οι προµηθευτές, κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, οφείλουν να καταθέσουν:
-

Υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την προσφορά για την εγγύηση καλής
λειτουργίας για το πλήρες όχηµα, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο
ετών.
Η εγγύηση αυτή, θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και θα καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς
συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό του οχήµατος.
Κατά το χρονικό διάστηµα των δύο ετών, είναι υποχρεωτική η τακτική συντήρηση του
οχήµατος από την πλευρά του προµηθευτή και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του
∆ήµου.

-

Υπεύθυνη δήλωση εγγύηση αντισκωριακής
υπερκατασκευής, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών .

-

Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη.

προστασίας

πλαισίου

και

Το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών
µικρότερο από 10 ηµέρες.
-

θα είναι

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης,
επισκευών, service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης
και της
αποκατάστασης, θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την
εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι
(20) εργασίµων ηµερών. Για το σκοπό αυτό, µε την κατάθεση της προσφοράς θα
πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Συνεργείου.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση των εργοστασίων κατασκευής (πλαισίου και υπερκατασκευής) ή
των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα, (για την περίπτωση που µέρος του υπό
προµήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο, η παραπάνω δήλωση
θα αφορά το υπόλοιπο µέρος), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) αποδέχονται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο,
β) θα καλύψουν τον ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιµο,
γ) θα καλύψουν τον ∆ήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν
αυτό απαιτηθεί.

-

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναµο και
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναµο αυτού, για τη διαδικασία
τεχνικής υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.
Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης,
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας
αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)

ΑΡΘΡΟ 6ο (Συµπληρωµατικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς)
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα προσκοµιστεί Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η
Έγκριση Τύπου για το ολοκληρωµένο όχηµα, θα κατατεθεί µε την παράδοση του
µηχανήµατος (Α.Π. 7990/27-4-2010 έγγραφο του Υπ. Εσ.), ώστε να είναι εφικτή η
ταξινόµηση του οχήµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί ∆ήλωση συµµόρφωσης
ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή, στην Ελληνική γλώσσα ή µε επίσηµη µετάφραση,
συνοδευµένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ της οδηγίας 2006/42/ΕΚ
πρωτοτύπου όµοιου µε το προσφερόµενο είδος, από ∆ιαπιστευµένο Φορέα, µε το
οποίο να προκύπτει και η συµµόρφωση του προσφερόµενου οχήµατος µε το
Ευρωπαϊκό
πρότυπο
ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015
που
ειδικότερα
αφορά
απορριµµατοφόρα.
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθούν Αντίγραφα
πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 ή άλλο ισοδύναµο, των
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την
κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.).
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί Άδεια λειτουργίας
Συνεργείου σε ισχύ, µε εµπειρία σε επισκευή και συντήρηση παρόµοιων οχήµατος,
κατάσταση προσωπικού µε την οποία να προκύπτει/ αιτιολογείται η επάρκεια

•

•

ύπαρξης τεχνικού προσωπικού καθώς και περιγραφή του Τεχνικού εξοπλισµού της
επιχείρησης.
Παράλληλα, στην περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικού Συνεργείου, θα υποβληθεί και
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη του Συνεργείου, ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση των
εργασιών αυτών, για λογαριασµό του αναδόχου.
Στην τεχνική προσφορά, θα συµπεριλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και
περιγραφές του πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόµενου οχήµατος,
σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία
και οι δυνατότητες του προσφερόµενων οχήµατος.
Κατά την παράδοση, θα προσκοµιστεί κάθε αναγκαίο έγγραφο που απαιτείται για την
έκδοση πινακίδων του υπό προµήθεια Απορριµµατοφόρου.
Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση της οιασδήποτε συµπλήρωσης,
ενίσχυσης, βελτίωσης ή και τροποποίησης απαιτηθεί κατά τον τεχνικό έλεγχο του
οχήµατος από την αρµόδια υπηρεσία, εν όψει της έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(1)/ 30-4-2020
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά χαρακτηριστικά του
Απορριµµατοφόρου
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
2. Πλαίσιο του Απορριµµατοφόρου- Γενικά
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
3. Κινητήρας
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
4. Σύστηµα ∆ιεύθυνσης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
5. Σύστηµα Πέδησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
6. Σύστηµα Μετάδοσης Κίνησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
7. Θάλαµος Οδήγησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
8. Άξονες – Αναρτήσεις- Ελαστικά
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
9. Στοιχεία που θα υποβληθούν
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
10. Γενικά Στοιχεία Υπερκατασκευών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
11. Κυρίως σώµα των υπερκατασκευών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
12. Σύστηµα συµπίεσης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
13. Σύστηµα ανύψωσης των κάδων
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
14. Σκαλοπάτια µεταφοράς εργατών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
15. Ηλεκτρονικό Σύστηµα Λειτουργιών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
16. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
17. Εκπαίδευση, Παράδοση, ∆είγµα
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
18. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
19. Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

(Ζητείται η πλέον αναλυτική και επεξηγηµατική συµπλήρωση του Φύλλου Συµµόρφωσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 6 Μ3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(1)/ 30-4-2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α´

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Ωφέλιμο Φορτίο
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων
Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Σύστημα πέδησης
Σύστημα αναρτήσεων
Καμπίνα οδήγησης
Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά
και τρόπος κατασκευής
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια ηλεκτρικό σύστημα
Ανυψωτικό σύστημα κάδων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

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

100-120

6,00

11

Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο
απορριμμάτων

100-120

10,00

12

Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός

100-120

4,00

13

ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

14

15

16

Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή
προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης

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

προκύπτει από τον

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν=1 (100%)

(τύπος 2)

Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την
ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο:
λ = Ο.Π.
U
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο
σύγκρισης λ.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(2)/ 30-4-2020

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 136.000,00 €
Κ.Α.Ε.: 62.7132.0001
C.P.V. : 34144512- 0

ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΜΑΪΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(2)/ 30-4-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου
για τις ανάγκες της µεταφοράς των απορριµµάτων, από τους κάδους συλλογής στο χώρο
υγειονοµικής ταφής τους.
Το απορριµµατοφόρο, θα είναι πετρελαιοκίνητο, απολύτως καινούργιο και
αµεταχείριστο, σύγχρονης και εξελιγµένης τεχνολογίας.
Το απορριµµατοφόρο, θα έχει σύστηµα συµπίεσης των απορριµµάτων , τύπου
“πρέσα” και θα είναι κατάλληλο για την αποκοµιδή των απορριµµάτων από στενούς
δρόµους.
Θα είναι εφοδιασµένο µε υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης κάδων απορριµµάτων
πλαστικών ή µεταλλικών , όγκου από 80 έως 1300 λίτρα.
Η κιβωτάµαξα θα είναι 8 Μ3 περίπου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας, ανέρχεται στο
ποσό των 136.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ- 24%), θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Χαϊδαρίου, για το οικονοµικό έτος 2020 και το 2021 (Κ.Α.
62.7132.0001) και θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ του Υπουργείου
Εσωτερικών, καθώς και από τα Ανταποδοτικά Έσοδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου (Επισυνάπτεται
Πίνακας Χρηµατοδότησης).
Η εν λόγω προµήθεια, θα υλοποιηθεί µέσω ανοικτού διαγωνισµού.
Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(2)/ 30-4-2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.

Απορριµµατοφόρο τύπου
πρέσας,
Χωρ/τας 8 Μ3

1

Τεµ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

109.677,42

109.677,42

ΣΥΝΟΛΟ

109.677,42

Φ.Π.Α. 24%

26.322,58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

136.000,00 €

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο Προµήθειας)
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια ενός (1) Απορριµµατοφόρου µε συµπιεστή
απορριµµάτων τύπου πρέσας ωφέλιµης χωρητικότητας 8 m3, για την κάλυψη των αναγκών
της Υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου.
Οι προδιαγραφές που ακολουθούν, αποτελούν τις ελάχιστες δυνατές για τα υπό προµήθεια
οχήµατα.

ΑΡΘΡΟ 2ο (Τεχνικά στοιχεία του Απορριµµατοφόρου οχήµατος)
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•

Τα υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο, προορίζεται για την κάλυψη των
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου και συγκεκριµένα για τη συλλογή
απορριµµάτων από τους κάδους και όπου αλλού απαιτηθεί.

•

Το απορριµµατοφόρο θα αποτελείται από πλαίσιο κατάλληλο για την κατασκευή και
λειτουργία απορριµµατοφόρου και υπερκατασκευή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
οποίου καταγράφονται στη συνέχεια της παρούσας.

•

Το αυτοκίνητο (πλαίσιο, υπερκατασκευή) πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο και
αµεταχείριστο, σύγχρονου και εξελιγµένου τύπου και µε ηµεροµηνία πρώτης θέσης
σε κυκλοφορία.

•

Το απορριµµατοφόρο, θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα µεταλλικό ή ακρυλικό, σε
δύο τουλάχιστον στρώσεις και µετά από επιµεληµένο πλύσιµο, απολίπανση,
στοκάρισµα και αστάρωµα των επιφανειών του, σύµφωνα µε τις τεχνικές βαφής και
τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα.
Η απόχρωση του χρωµατισµού, στα µέρη του οχήµατος όπου επιτρέπεται ο
χρωµατισµός, καθώς και οι αναγκαίες επιγραφές, θα καθορίζονται
κατά την
υπογραφή της σύµβασης της προµήθειας και σε συνεργασία µε την υπηρεσία.

•

Οι διαστάσεις εν γένει του οχήµατος, τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά
στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείµενες σχετικές ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία
αυτού στην Ελλάδα βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας και για το ωφέλιµο φορτίο, το
οριζόµενο δια της προσφοράς.
Η θέση των flash και των πινακίδων κυκλοφορίας, θα τοποθετούνται έτσι ώστε να
µην καταστρέφονται κατά την τυχόν απλή πρόσκρουση του οχήµατος ή κατά τη
διαδικασία εκκένωσης τω ν κάδων.

•

Το υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο, θα πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις ώστε
να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η απρόσκοπτη λειτουργία και κυκλοφορία του.

•

Το όχηµα, θα έχει (κατ’ ελάχιστο) τα παρακάτω παρελκόµενα :
-Πλήρη σειρά εργαλείων, που θα προσδιορίζονται επακριβώς στην προσφορά του
προµηθευτή.
- Πλήρη εφεδρικό τροχό, όµοιο µε τους τροχούς του οχήµατος, τοποθετηµένο σε
ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου.
- Πλήρες φαρµακείο (κατά Κ.Ο.Κ.)
- Τρίγωνο βλαβών
- Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ.
- Ταχογράφο
- Σειρά εντύπων και τεχνικών εγχειριδίων καλής λειτουργίας, συντήρησης,
ανταλλακτικών, τεχνικών φυλλαδίων όπου θα εµφανίζονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του πλαισίου, του κινητήρα και της υπερκατασκευής, υποχρεωτικά
και κατ’ ελάχιστο στην Ελληνική γλώσσα και σε επίσηµη µετάφραση.

•

Τα στοιχεία που ζητούνται στη µελέτη, θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή είναι επιθυµητά.
Η τυχόν ύπαρξη απόκλισης, θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Σε όποια
απαίτηση αναγράφεται «περίπου» ή «ενδεικτικά», γίνεται δεκτή απόκλιση ± 5%.
Οι θετικές αποκλίσεις γίνονται δεκτές, εφόσον κρίνονται από την αρµόδια Επιτροπή
ως συµφέρουσες για το ∆ήµο.

Β) ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Γενικά
•

Το προτεινόµενο πλαίσιο θα είναι πρόσφατης κατασκευής, από τα τελευταία και
πλέον εξελιγµένα µοντέλα, µε µεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό, κατάλληλα για τη λειτουργία Απορριµµατοφόρου.

•

Το πλαίσιο θα είναι προωθηµένης οδήγησης και το συνολικό µικτό φορτίο αντίστοιχα
θα είναι περίπου 14 τόνων.
Το συνολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους
των κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων τους , όπως και το ίδιο νεκρό
βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής µε
το µηχανισµό ανύψωσης κάδων από όµοιο κατάλογο ή
περιγραφή του
κατασκευαστή της.
Το πλαίσιο του οχήµατος θα είναι σταθερό και, κατά το δυνατόν, άκαµπτο κατά τη
φόρτωση και θα αποτελείται από διαµήκεις δοκούς που να συνδέονται µεταξύ τους
µε ικανό αριθµό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούµενη αντοχή για φορτίο
τουλάχιστον 20% µεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεποµένου.
Το όχηµα, θα φέρει στο εµπρός µέρος, άγκιστρο (πείρο) έλξης.

•

Η ικανότητα του πλαισίου του οχήµατος ως προς το ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων,
θα είναι τουλάχιστον 3,60 τόνοι. (Ως ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το
υπόλοιπο που αποµένει µετά την αφαίρεση από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο
του ιδίου- νεκρού βάρους, όπου περιλαµβάνονται η καµπίνα οδήγησης, το
προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίµου, του λιπαντικού ελαίου,
του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η υπερκατασκευή κενή

•

•

απορριµµάτων µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του
οχήµατος).
To ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο του απαιτούµενου, το
οποίο, για τη µεταφορά συµπιεσµένων απορριµµάτων ανέρχεται σε 450 kgr/m3.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για το
πλαίσιο:
- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, τύπος πλαισίου
- Μεταξόνιο
- Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
- Βάρη πλαισίου
- Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε τον θαλαµίσκο του οδηγού.
- Ωφέλιµο φορτίο των απορριµµάτων
- Καθαρό ωφέλιµο φορτίο
- Ικανότητα φόρτισης του εµπρόσθιου και οπίσθιου άξονα.
Κινητήρας
Ο κινητήρας του κάθε οχήµατος, θα είναι από τους γνωστούς και σε µεγάλη
κυκλοφορία τύπους, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, πετρελαιοκίνητος,
τετράχρονος, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος.
Η ονοµαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 210 HP, η ροπή 850 Nm
περίπου και ο κυβισµός του θα είναι περίπου 4.500 cc.
Επιθυµητό είναι, η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατό υψηλότερη στις
χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη στο
µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.
Το όχηµα θα διαθέτει στροβιλοσυµπιεστή καυσαερίων (turbo).
Ο κινητήρας θα διαθέτει και δευτερεύον σύστηµα πέδησης «µηχανόφρενο», για την
υποβοήθηση του κυρίως συστήµατος πέδησης του οχήµατος, ώστε να αυξάνεται η
ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιµένο επίπεδο και να βελτιώνεται ο έλεγχος υπό
συνθήκες πλήρους φορτίου.
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε
µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που θα εµποδίζει την είσοδο νερού της
βροχής.
Σύστηµα ∆ιεύθυνσης
Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό µέρος του θαλάµου οδήγησης και θα έχει
υδραυλική υποβοήθηση.
Το τιµόνι θα είναι ρυθµιζόµενο, µε επαρκές εύρος ρυθµίσεων, ενώ θα µπορεί να
έρχεται σχεδόν σε κάθετη θέση, ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση και αποβίβαση
του οδηγού.
Η ακτίνα στροφής θα είναι η ελάχιστη δυνατή.

Σύστηµα πέδησης
Το σύστηµα πέδησης του οχήµατος, θα είναι εξοπλισµένο µε ABS και θα είναι διπλού
κυκλώµατος µε αέρα, ενώ θα υπάρχει και επιπλέον µηχανική πέδηση στάθµευσης
(χειρόφρενο), µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου, που θα επενεργεί στους όπισθεν
τροχούς, καθώς επίσης και µηχανόφρενο. Θα υπάρχει σύστηµα κατανοµής πίεσης
πέδησης ανάλογα µε το φορτίο που θα επενεργεί στον πίσω άξονα. Θα διαθέτει
EBS (Electronic Brake force System).
Το όχηµα θα διαθέτει Σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic
Stability System – ESP).
Τα οχήµατα, θα διαθέτουν στους εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα ή
ταµπούρα ή συνδυασµό αυτών, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της Ε.Ε. (Οδηγία
1991/422/ΕΟΚ και κάθε νεότερη τροποποίησή της).
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα πέδησης (απώλεια πίεσης αέρα), το όχηµα θα
ακινητοποιείται.
Το υλικό τριβής των φρένων, δεν θα περιέχει αµίαντο, ώστε να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον.
Σύστηµα Μετάδοσης κίνησης
Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης του οχήµατος, θα είναι αυτοµατοποιηµένο
και οι σχέσεις ταχυτήτων θα είναι τουλάχιστον (6) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και
µια οπισθοπορείας.
Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα
πρέπει να γίνεται µέσω του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ηµιαξονίων.
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι ανάλογης κατασκευής, ώστε το όχηµα να είναι ικανό
να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και
θα περιλαµβάνει διάταξη κλειδώµατος του διαφορικού στον πίσω άξονα .
Θάλαµος οδήγησης
Η καµπίνα του πλαισίου, θα είναι ανακλινόµενου τύπου και θα εδράζεται επί του
πλαισίου, µέσω κατάλληλου αντιδονητικού συστήµατος.
Το κάθισµα του οδηγού θα έχει πνευµατική ανάρτηση πολλαπλών ρυθµίσεων, µε
ενσωµατωµένη ζώνη ασφάλειας τριών σηµείων.
Το όχηµα θα διαθέτει θέσεις για τον οδηγό και δύο συνοδηγούς.
Ο θαλαµίσκος του οδηγού θα παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή
οδήγηση και θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα
που προβλέπονται για τα οχήµατα αυτού του τύπου.
Στο αυτοκίνητο θα υπάρχει θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, Air
Condition, σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα, σύστηµα
εξαερισµού, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότης για την τοποθέτησης
µπαλαντέζας, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον
αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο µε πλαστικά ταπέτα και γενικά κάθε εξάρτηση
ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου .
Ο ανεµοθώρακας πρέπει να είναι από γυαλί SECURIT ή παροµοίου τύπου
ασφαλείας, αποκλειοµένου του θρυµµατισµού αυτού συνεπεία ισχυρής κρούσης.
Η διαφάνεια του ανεµοθώρακα πρέπει να είναι απόλυτη και να µην προκαλεί
παραµόρφωση των αντικειµένων προς οιανδήποτε διεύθυνση.

Άξονες, Αναρτήσεις, Ελαστικά
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων και οι αναρτήσεις του εµπρόσθιου και του οπίσθιου
άξονα θα είναι µε παραβολικά ελατήρια ή µε αερόσουστες (air suspension) ή
συνδυασµός αυτών.
Η κίνηση θα µεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2), ενώ ο κινητήριος πίσω
άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις
συνθήκες κίνησης.
Το όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς
αεροθάλαµο, πέλµατος ασφάλτου ή ηµιτρακτερωτό, σύµφωνα µε την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή και κάθε νεότερη τροποποίησή της, ενώ θα πρέπει να ανταποκρίνονται
στους κανονισµούς ETRTO.
Η πραγµατική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου µε πλήρες ωφέλιµο φορτίο,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της υπερκατασκευής, εργατών,
καυσίµων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη
του µέγιστου επιτρεπόµενου φορτίου κατ' άξονα, συνολικά για το πλαίσιο.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τεχνικά στοιχεία, λεπτοµερής περιγραφή και πληροφορίες
για τις ικανότητες των αξόνων, τις αναρτήσεις και τα ελαστικά των προτεινοµένων
οχήµατος.
Στοιχεία που θα υποβληθούν
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για το
πλαίσιο:
- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, τύπος,
- Μεταξόνιο,
- Μέγιστες ∆ιαστάσεις (Μήκος- Πλάτος- Ύψος), χωρίς φορτίο,
- Βάρη πλαισίου (Ίδιο βάρος, Ανώτατο επιτρεπόµενο µικτό βάρος, καθαρό
ωφέλιµο φορτίο),
- Ωφέλιµο φορτίο των απορριµµάτων,
- Καθαρό ωφέλιµο φορτίο,
- Ικανότητα φόρτισης του εµπρόσθιου και οπίσθιου άξονα,
- Τύπος κινητήρων, κατασκευαστής,
- Πραγµατική ισχύς, αντιστοίχηση µε τον αριθµό στροφών ονοµαστικής
λειτουργίας,
- Η µεγαλύτερη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθµού στροφών του,
- Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψης, σε
σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα κατασκευαστή),
καµπύλες οικονοµίας καυσίµου..
- Κύκλος λειτουργίας, αριθµός και διάταξη των κυλίνδρων, κυλινδρισµός κινητήρα,
- Περιγραφή Συστήµατος ∆ιεύθυνσης, στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του
οχήµατος,
- Περιγραφή Συστήµατος Πέδησης
- Τύπος, κατασκευαστής, ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών.

Γ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Γενικά
Η κιβωτάµαξα θα είναι απολύτως στεγανή, κλειστού τύπου για την αθέατη και υγιεινή
µεταφορά των απορριµµάτων.
Η υπερκατασκευή θα έχει πλάκα συµπίεσης απορριµµάτων, τύπου πρέσας και θα
είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριµµάτων σε πλαστικές σακούλες, σε
χαρτοκιβώτια, ξύλινα κιβώτια και για απορρίµµατα χωρίς συσκευασία.
Ο ωφέλιµος όγκος σε συµπιεσµένα απορρίµµατα θα είναι τουλάχιστον 8m3.
Ο χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι µικρότερος από 1 min.
Το ύψος χειρονακτικής αποκοµιδής απορριµµάτων, από οριζόντιο έδαφος, θα είναι
τουλάχιστον 1m. Το Ύψος µηχανικής αποκοµιδής, µε κάδους απορριµµάτων, θα
είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει το αντίστοιχο
του οχήµατος-πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί και θα βιδωθεί µε
ασφάλεια πάνω στο σασί µε εξασφάλιση της κατανοµής των βαρών.
Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιµοι .
Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση µιας σκούπας,
ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής
εκκένωσης του κάδου.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για τις
προτεινόµενες Υπερκατασκευές
- Πλήρης περιγραφή της Υπερκατασκευής
- Εργοστάσιο και ηµεροµηνία κατασκευής
- Χρόνος εκκένωσης της Υπερκατασκευής
- Βάρος
- Κατανοµή βαρών, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του πλαισίου.
Κυρίως Σώµα της Υπερκατασκευής
Το σώµα της υπερκατασκευής, θα αποτελείται από χαλυβδοέλασµα εξαιρετικής
ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση.
Για τα τµήµατα της Υπερκατασκευής που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και
ιδιαίτερες µηχανικές καταπονήσεις (χοάνη τροφοδοσίας, εσωτερικό δάπεδο),
ο
χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή και
ανθεκτικότερος.
Το πάχος των πλευρικών τοιχωµάτων της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 3 mm, το
πάχος του κατώτερου τµήµατος της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 5 mm και το πάχος
δαπέδου του σώµατος τουλάχιστον 4mm.
Το όχηµα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισµάτων ανάµεσα στο σώµα
των απορριµµάτων και την οπίσθια θύρα, ώστε σε περίπτωση διαρροών από το
σώµα, τα στραγγίσµατα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και όχι στο
οδόστρωµα . Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεµένη µε την χοάνη παραλαβής των
απορριµµάτων µέσω ειδικού στοµίου και σωλήνα, για τη µεταφορά των
στραγγισµάτων. Η εκκένωσή της θα γίνεται µε την ανατροπή της οπίσθιας θύρας
κατά την φάση της εκφόρτωσης.
Τα πλευρικά τοιχώµατα και η οροφή της Υπερκατασκευής, θα είναι κυρτής µορφής
και τα πλευρικά τοιχώµατα χωρίς ενδιάµεσες ενισχύσεις.
Η χοάνη φόρτωσης του οχήµατος, θα είναι επίσης κατασκευασµένη από
χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερα, ικανού πάχους, ενώ

παράλληλα θα έχει επαρκή χωρητικότητα για φόρτωση ογκωδών αντικειµένων
(1,6m3 τουλάχιστον ).
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήµατος µέσω
δυναµολήπτη (P.T.O) και µέσω αντλίας ελαίου µεταβλητής ροής, που θα κινεί την
πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους και θα κινεί
αντίστροφα το έµβολο εκκένωσης του οχήµατος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα
των εµβόλων από συγχρονισµένη κίνηση. Η υπερκατασκευή θα διαθέτει ωρόµετρο
λειτουργίας του δυναµολήπτη (P.T.O).
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις
και συνεχείς ραφές σε όλο το µήκος των συνδεόµενων επιφανειών ώστε να υπάρχει
αυξηµένη αντοχή.
Για τις περιπτώσεις επισκευής, θα υπάρχει µηχανισµός για τη σταθερή στήριξη της
Υπερκατασκευής.
Η πίσω πόρτα εκφόρτωσης θα ανοιγοκλείνει µε δύο πλευρικούς υδραυλικούς
κυλίνδρους (µπουκάλες) στην πόρτα και µε απόλυτη στεγανότητα. Το άνοιγµα της
θύρας θα µπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιµο οπωσδήποτε
µόνο από το πίσω µέρος, ώστε να είναι ορατή η διαδικασία του κλεισίµατος.
Τα έµβολα θα βρίσκονται στις πλευρές του σώµατος, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης
στεγανότητα, µε την τοποθέτηση ελαστικού παρεµβύσµατος σε όλη την επιφάνεια
µεταξύ σώµατος και πόρτας.
Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας του οχήµατος, θα υπάρχει ηχητικό σήµα.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για τo κυρίως
σώµα της Υπερκατασκευής:
Πλήρης περιγραφή και υλικά
∆ιαστάσεις και Σχέδιο χοάνης φόρτωσης, υπολογισµός χωρητικότητας
Περιγραφή, Σχέδια για τη λεκάνη απορροής στραγγισµάτων
Αποδεικτικά στοιχεία για την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των υλικώνελασµάτων της Υπερκατασκευής
- Στοιχεία αντλίας ελαίου για τη λειτουργία του Ρ.Τ.Ο. (τύπος, παροχή/ ΣΑΛ,
πίεση)

-

Σύστηµα Συµπίεσης
Η συνολική συµπίεση των απορριµµάτων ως προς τον ωφέλιµο όγκο της
υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 450 kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου
συµπιεσµένων απορριµµάτων προς τα ασυµπίεστα θα είναι τουλάχιστον 5:1.
Στο σύστηµα συµπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι
κύκλοι εργασίας: συνεχής – αυτόµατος µιας φάσης συµπίεσης καθώς και ο τελείως
χειροκίνητος – διακοπτόµενος κύκλος συµπίεσης.
Το σύστηµα συµπίεσης της προτεινόµενης Υπερκατασκευής, θα είναι κατάλληλο για
απορρίµµατα που περιέχουν µεγάλες ποσότητες υγρών και άρα οι τριβόµενοι
µηχανισµοί και τα εξαρτήµατα συµπίεσης δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τα
υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα.
Το άκρο των πλακών προώθησης και συµπίεσης, θα φέρει ειδικές ενισχύσεις.
Το πάχος των ελασµάτων των πλακών προώθησης και συµπίεσης, απόρριψης και
χοάνης φόρτωσης, θα είναι ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εµβόλων
και θα είναι τουλάχιστον 5mm, ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή µε
τα απορρίµµατα θα είναι HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο.
Η πλάκα απόρριψης, θα είναι ενισχυµένη µε αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξηµένη
αντοχή.

Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης θα πρέπει να είναι µεγάλης
αντοχής (για πιέσεις µεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας και να είναι εύκολες
στην πρόσβαση και επισκευή.
Τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος και οι σωληνώσεις του υδραυλικού
κυκλώµατος του οχήµατος, δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να έρχονται σε επαφή
µε τα απορρίµµατα.
Τα υδραυλικά έµβολα του µαχαιριού συµπίεσης
και του φορείου θα είναι
ανεστραµµένα και εντός της θύρας συµπίεσης.
Το υδραυλικό σύστηµα του οχήµατος, πρέπει να φέρει ασφαλιστικά και µηχανισµούς
ανακούφισης για την αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάµαξας.
Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου,
ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός των σφαλµάτων, η µεταβλητή λειτουργία του
υδραυλικού συστήµατος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εµβόλων.
Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριµµάτων, θα είναι ηλεκτρονικά
ρυθµιζόµενη, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη συµπίεση και απόδοση του
συστήµατος ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων.
Παράλληλα, θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε µε τη χρήση φορητού
µανόµετρου να µπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές.
Θα υπάρχει µηχανισµός ασφαλείας (ο οποίος θα πρέπει να περιγραφεί), για την
αποφυγή οιασδήποτε υπέρβασης υπερφόρτωσης, καθώς και κάθε υπέρβασης της
ανώτερης επιτρεπόµενης συµπίεσης των απορριµµάτων.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες, που
αφορούν το Σύστηµα Συµπίεσης:
- Πλήρης περιγραφή διαδικασίας λειτουργιών, υλικών του Συστήµατος
- Τεχνική Έκθεση- Μελέτη υπολογισµού καταπονήσεων και πιέσεων σε
συγκεκριµένα σηµεία της Υπερκατασκευής (πχ αρθρώσεις πόρτας συµπίεσης,
συστήµατα ασφάλισης κλειστής πόρτας) ώστε να προκύπτει η αντοχή των
χρησιµοποιούµενων ελασµάτων
- Υπολογισµός αναπτυσσόµενων δυνάµεων στην πλάκα συµπίεσης, στις
διάφορες συνθήκες λειτουργίας
Σύστηµα ανύψωσης των κάδων
Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων στην είσοδο της κιβωτάµαξας, θα δέχεται
µεταλλικούς και πλαστικούς κάδους, χωρητικότητας από 80 lt έως και τουλάχιστον
1300 lt και θα είναι κατάλληλα κατασκευασµένη ώστε να προστατεύονται οι χειριστές
από τυχόν εκτόξευση υλικών.
Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα είναι προσαρµοσµένο υδραυλικό σύστηµα τύπου
βραχιόνων ή και κτένας, για την ανύψωση και εκκένωση κάδων κατά DIN 30740, DIN
30700 µεγέθους µέχρι 1100 lt, και κατά ΕΝ 840 µεγέθους έως 1300 lt.
Η ανυψωτική ικανότητα του µηχανισµού θα είναι τουλάχιστον 700kg.
Στον ανυψωτικό µηχανισµό κάδων µηχανικής αποκοµιδής, θα υπάρχει ειδική διάταξη
και µε υδραυλική ενέργεια θα ενεργοποιείται αυτόµατα ώστε να κλειδώνει- ασφαλίζει
όλους τους κάδους που θα ανυψώνει µε το σύστηµα της χτένας.
Η διάταξη αυτή, θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαµβάνονται µε το
σύστηµα της χτένας, αποτρέποντας µε τον τρόπο αυτό, τόσο την πτώση τους εντός
της χοάνης απόρριψης, όσο και εκτός, κατά τη διαδικασία καταβίβασης του κάδου.

Η απενεργοποίηση του προαναφερθέντος µηχανισµού, στην φάση της καθόδου, θα
πρέπει να γίνεται σε ορισµένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου
αλλά και η εύκολη παραλαβή του από τους χειριστές.
Για τη συγκράτηση των κάδων, θα υπάρχουν κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις και
ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις.
Ο χειρισµός του συστήµατος, θα γίνεται από εξωτερικό σηµείο του οχήµατος, κατά
προτίµηση από την πίσω και δεξιά πλευρά.
Κατά την κάθοδο του κάδου, θα µειώνεται αυτόµατα η ταχύτητα καθόδου µέσω
κατάλληλης ηλεκτροϋδραυλικής διάταξης, ώστε να µην καταπονούνται οι κάδοι και οι
τροχοί τους.
Στο Σύστηµα, θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα.
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, η πλήρης περιγραφή, συνοδευόµενη από αντίστοιχα σχέδια,
για την προαναφερθείσα διάταξη.

Σκαλοπάτια µεταφοράς εργατών
Η υπερκατασκευή θα φέρει ανακλινόµενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο
πίσω µέρος του οχήµατος για την ασφαλή µεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες
προστατευόµενες θέσεις όρθιων, µε χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σηµεία,
φτερά και λασπωτήρες στο όχηµα.
Τα σκαλοπάτια, θα έχουν τη δυνατότητα να συµπτύσσονται, όταν υπάρχει ανάγκη
για τους ελιγµούς του οχήµατος.
Το όχηµα θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων
σκαλοπατιών µεταφοράς των εργαζοµένων.
Μέσω του κυκλώµατος αυτού, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήµατος
πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε
φορά νοµοθεσία), ενώ απαγορεύεται η οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι εργάτες
βρίσκονται πάνω σε αυτό.
Με τα σκαλοπάτια κατεβασµένα, το ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης θα
πρέπει να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχηµα θα σταµατά.
Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε
περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καµπίνας ο οποίος να
απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όµως ποινή παύσης όλων των
λειτουργιών του απορριµµατοφόρου για 5 λεπτά.
Ηλεκτρικό- Ηλεκτρονικό Σύστηµα
Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήµατος του απορριµµατοφόρου θα γίνεται από
την καµπίνα του οχήµατος, προκειµένου να υπάρχει ασφάλιση των παροχών.
Έτσι, το ηλεκτρικό σύστηµα του θα εξαρτάται άµεσα από τη λειτουργία του οχήµατος,
ενώ τα σήµατα που θα συνδέουν τη λειτουργία του µηχανισµού µε τη λειτουργία του
οχήµατος θα οδηγούνται µέσω κεντρικού καλωδίου προς ένα λογικό ελεγκτή, ο
οποίος θα βρίσκεται εγκατεστηµένος σε κατάλληλη υποδοχή του οπίσθιου εδράνου.
Ο λογικός ελεγκτής θα έχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού, καθώς και
τηλεπικοινωνίας µέσω των γνωστών λειτουργικών συστηµάτων, παρέχοντας τη
δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου του προγράµµατος από απόσταση.

Ο λογικός ελεγκτής, ο οποίος θα βρίσκεται σε πλήρη συµµόρφωση µε τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα, θα επικοινωνεί µε µια οθόνη επιτήρησης του συστήµατος, η οποία θα είναι
ενσωµατωµένη µε το χειριστήριο καµπίνας.
Η οθόνη επιτήρησης συστήµατος, (οθόνη υγρών κρυστάλλων, διαστάσεων
τουλάχιστον 7 in), θα περιλαµβάνει:
• Την οθόνη της κάµερας οπίσθιας επιτήρησης (µε δυνατότητα µεγέθυνσης και
πλήρους κάλυψης της οθόνης του χειριστηρίου).
• Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση των φάρων, του προβολέα εργασίας, της
λειτουργίας της φόρτωσης και της λειτουργίας εκκένωσης.
• Οθόνη ενδείξεων κατάστασης συστήµατος, µε εικονίδια τα οποία θα εναλλάσσονται,
εµφανίζοντας την τρέχουσα κατάσταση του συστήµατος.
• Κατάλληλες ενδείξεις µε προειδοποιήσεις για τυχόν σφάλµατα του συστήµατος.
• Ωρόµετρο λειτουργίας.
• Ένδειξη θερµοκρασίας λαδιού.
• Ένδειξη ιστορικού σφαλµάτων του συστήµατος.
• Μενού µε πληροφορίες για το πρόγραµµα συντήρησής του οχήµατος και για την
επεξήγηση των ενδείξεων κατάστασης του συστήµατος.
• Μενού ρυθµίσεων µε περιορισµένη πρόσβαση, που θα επιτρέπει σε
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο να εκτελεί ρυθµίσεις στο σύστηµα, όπως π.χ. στις
πιέσεις του υδραυλικού συστήµατος.
Στις εξωτερικές πίσω πλευρές της οπίσθιας καλύπτρας θα υπάρχουν τοποθετηµένα
τα πλήκτρα χειρισµού του µηχανισµού, τα οποία θα είναι τοποθετηµένα σε περιέκτες,
καλά προστατευµένους από τις καιρικές συνθήκες µέσα σε θυρίδες.
Στην αριστερή πλευρά θα υπάρχουν τα εξής πλήκτρα:
1. Πλήκτρο ∆ιακοπής, για την ακαριαία παύση των λειτουργιών σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης (κόκκινο).
2. ∆ύο πλήκτρα επαναφοράς, για την κατάβαση της οπίσθιας θύρας, εγκατεστηµένα
σε απόσταση µεταξύ τους, που θα οδηγούν στη χρήση και των δύο χειρών του
χειριστή και σε θέση που θα επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο της λειτουργίας κατάβασης
της οπίσθιας θύρας.
3. Ένα πλήκτρο επαναφοράς, για το κλείσιµο των γάντζων ασφάλισης της οπίσθιας
θύρας.
Στην δεξιά πλευρά θα υπάρχουν τα εξής πλήκτρα:
1. Πλήκτρο ∆ιακοπής, για την ακαριαία παύση των λειτουργιών σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης (Κόκκινο).
2. Πλήκτρο επαναφοράς ηχητικού σήµατος, για την ειδοποίηση του χειριστή στην
καµπίνα.
Τόσο η λειτουργία κατάβασης της οπίσθιας θύρας, όσο και η λειτουργία κλεισίµατος
των γάντζων ασφάλισης, θα µπορούν εναλλακτικά, να εκτελούνται χειροκίνητα από
τους µοχλούς του κεντρικού συγκροτήµατος κατευθυντήριων βαλβίδων, το οποίο θα
βρίσκεται εγκατεστηµένο στο πίσω µέρος της δεξιάς πλευράς του πλαισίου.

Η υπερκατασκευή θα φέρει ευρυγώνια κάµερα, η οποία θα βρίσκεται εγκατεστηµένη
σε κατάλληλη βάση, στο άνω µέρος του πλαισίου της οπίσθιας θύρας, προκειµένου ο
χειριστής να έχει τη δυνατότητα της πλήρους παρακολούθησης του χώρου.
Η κάµερα οπίσθιας επιτήρησης θα έχει εύρος θέασης τουλάχιστον 110ο και εµβέλεια
περίπου 5m. Θα διαθέτει ηχητική σύνδεση µε την αντίστοιχη οθόνη εντός της
καµπίνας, επιτρέποντας στο χειριστή να έχει και ηχητική παρακολούθηση των
λειτουργιών που θα εκτελούνται στο πίσω µέρος του οχήµατος.
Η οθόνη της κάµερας θα βρίσκεται ενσωµατωµένη µε την οθόνη επιτήρησης
συστήµατος του χειριστηρίου καµπίνας .

ΑΡΘΡΟ 3ο (Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια)
Το υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο, θα εξασφαλίζει υψηλή προστασία και διασφάλιση
υγιεινής, στους χειριστές και στους κατοίκους της πόλης.
Για το λόγο αυτό, η Υπερκατασκευή θα είναι εφοδιασµένη µε όλα τα απαραίτητα µέτρα
ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα
ικανοποιούν απόλυτα τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία απαιτήσεις :
• Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
• Ασφάλειας µηχανών – σήµανσης CE σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/42 (ενσωµάτωση µε το Π.∆.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).
Όλες οι γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος, πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια και να είναι
τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα να είναι
ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών.
Όλα τα καλώδια, θα φέρουν διακριτή αρίθµηση, για τον εύκολο και ακριβή εντοπισµό τους.
Το όχηµα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,
όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς λειτουργίας και
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας.
Θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία και την
ασφαλή λειτουργία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και τα οχήµατα θα είναι εφοδιασµένα
µε τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, στάθµευσης,
οµίχλης και φώτα ένδειξης περιµετρικά του οχήµατος .
Θα υπάρχουν δύο (2) περιστρεφόµενοι φάροι, πορτοκαλί χρώµατος, ένας στο άνω
εµπρόσθιο και ένας στο άνω οπίσθιο µέρος του οχήµατος.
Θα υπάρχουν προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση) και για
νυχτερινή αποκοµιδή απορριµµάτων. Το όχηµα θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές
φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εµπρόσθιο µέρος (ζέβρες).
Υποχρεωτικά θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόµενες σηµάνσεις, για την αποφυγή τυχόν
επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους.

ΑΡΘΡΟ 4ο (Εκπαίδευση προσωπικού, παράδοση οχήµατος, ∆είγµα)
Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των
εργαζοµένων και των χειριστών εκ µέρους του αγοραστή, για το χειρισµό και συντήρηση του
µηχανήµατος.
Με την κατάθεση της προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης (χρόνος και πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών,
χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.).
Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση
των πινακίδων.
Η παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου Χαϊδαρίου και ο χρόνος
παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 120 ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης
της Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Κατάθεση Υπεύθυνης ∆ήλωσης).
Στην τιµή του οχήµατος, περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη για την έκδοση των πινακίδων από
τον προµηθευτή.
Προκειµένου να διευκολυνθεί η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και να διαπιστωθεί η
συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών και των τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει, εντός
δέκα ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον προσφέροντα, αν αυτό
είναι αναγκαίο και όπου υποδειχθεί, να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης δείγµατος της
προσφερόµενης υπερκατασκευής µε ίδιο ή παρόµοιο πλαίσιο (Κατάθεση Υπεύθυνης
∆ήλωσης).
Στις πλευρές θα υπάρχει µε µεγάλα κεφαλαία γράµµατα η επωνυµία του ∆ήµου Χαϊδαρίου,
καθώς και επιγραφές τις οποίες θα ορίσει ο ∆ήµος.

ΑΡΘΡΟ 5ο (Τεχνική Υποστήριξη)
Οι προµηθευτές, κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, οφείλουν να καταθέσουν:
-

Υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την προσφορά για την εγγύηση καλής
λειτουργίας για το πλήρες όχηµα, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο
ετών.
Η εγγύηση αυτή, θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και θα καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς
συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό του οχήµατος.
Κατά το χρονικό διάστηµα των δύο ετών, είναι υποχρεωτική η τακτική συντήρηση του
οχήµατος από την πλευρά του προµηθευτή και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του
∆ήµου.

-

Υπεύθυνη δήλωση εγγύηση αντισκωριακής
υπερκατασκευής, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών .

-

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

-

προστασίας

πλαισίου

και

θα είναι

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης,
επισκευών, service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης
και της
αποκατάστασης, θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την

εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι
(20) εργασίµων ηµερών. Για το σκοπό αυτό, µε την κατάθεση της προσφοράς θα
πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Συνεργείου.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση των εργοστασίων κατασκευής (πλαισίου και υπερκατασκευής) ή
των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα, (για την περίπτωση που µέρος του υπό
προµήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο, η παραπάνω δήλωση
θα αφορά το υπόλοιπο µέρος), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) αποδέχονται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο,
β) θα καλύψουν τον ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιµο,
γ) θα καλύψουν τον ∆ήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν
αυτό απαιτηθεί.
-

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναµο και
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναµο αυτού, για τη διαδικασία
τεχνικής υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.
Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης,
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας
αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)

ΑΡΘΡΟ 6ο (Συµπληρωµατικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς)
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα προσκοµιστεί Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η
Έγκριση Τύπου για το ολοκληρωµένο όχηµα, θα κατατεθεί µε την παράδοση του
µηχανήµατος (Α.Π. 7990/27-4-2010 έγγραφο του Υπ. Εσ.), ώστε να είναι εφικτή η
ταξινόµηση του οχήµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί ∆ήλωση συµµόρφωσης
ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή, στην Ελληνική γλώσσα ή µε επίσηµη µετάφραση,
συνοδευµένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ της οδηγίας 2006/42/ΕΚ
πρωτοτύπου όµοιου µε το προσφερόµενο είδος, από ∆ιαπιστευµένο Φορέα, µε το
οποίο να προκύπτει και η συµµόρφωση του προσφερόµενου οχήµατος µε το
Ευρωπαϊκό
πρότυπο
ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015
που
ειδικότερα
αφορά
απορριµµατοφόρα.
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθούν Αντίγραφα
πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 ή άλλο ισοδύναµο, των
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την
κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.).
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί Άδεια λειτουργίας
Συνεργείου σε ισχύ, µε εµπειρία σε επισκευή και συντήρηση παρόµοιων οχήµατος,
κατάσταση προσωπικού µε την οποία να προκύπτει/ αιτιολογείται η επάρκεια
ύπαρξης τεχνικού προσωπικού καθώς και περιγραφή του Τεχνικού εξοπλισµού της
επιχείρησης.
Παράλληλα, στην περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικού Συνεργείου, θα υποβληθεί και
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη του Συνεργείου, ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση των
εργασιών αυτών, για λογαριασµό του αναδόχου.

•

•

Στην τεχνική προσφορά, θα συµπεριλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και
περιγραφές του πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόµενου οχήµατος,
σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία
και οι δυνατότητες του προσφερόµενων οχήµατος.
Κατά την παράδοση, θα προσκοµιστεί κάθε αναγκαίο έγγραφο που απαιτείται για την
έκδοση πινακίδων του υπό προµήθεια Απορριµµατοφόρου.
Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση της οιασδήποτε συµπλήρωσης,
ενίσχυσης, βελτίωσης ή και τροποποίησης απαιτηθεί κατά τον τεχνικό έλεγχο του
οχήµατος από την αρµόδια υπηρεσία, εν όψει της έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(2)/ 30-4-2020
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά χαρακτηριστικά του
Απορριµµατοφόρου
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
2. Πλαίσιο του Απορριµµατοφόρου- Γενικά
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
3. Κινητήρας
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
4. Σύστηµα ∆ιεύθυνσης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
5. Σύστηµα Πέδησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
6. Σύστηµα Μετάδοσης Κίνησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
7. Θάλαµος Οδήγησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
8. Άξονες – Αναρτήσεις- Ελαστικά
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
9. Στοιχεία που θα υποβληθούν
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
10. Γενικά Στοιχεία Υπερκατασκευών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
11. Κυρίως σώµα των υπερκατασκευών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
12. Σύστηµα συµπίεσης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
13. Σύστηµα ανύψωσης των κάδων
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
14. Σκαλοπάτια µεταφοράς εργατών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
15. Ηλεκτρονικό Σύστηµα Λειτουργιών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
16. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
17. Εκπαίδευση, Παράδοση, ∆είγµα
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
18. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
19. Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

(Ζητείται η πλέον αναλυτική και επεξηγηµατική συµπλήρωση του Φύλλου Συµµόρφωσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Μ3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(2)/ 30-4-2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α´

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Ωφέλιμο Φορτίο
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων
Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Σύστημα πέδησης
Σύστημα αναρτήσεων
Καμπίνα οδήγησης
Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά
και τρόπος κατασκευής
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια ηλεκτρικό σύστημα
Ανυψωτικό σύστημα κάδων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

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

100-120

6,00

11

Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο
απορριμμάτων

100-120

10,00

12

Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός

100-120

4,00

13

ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

14

15

16

Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή
προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης

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

προκύπτει από τον

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν=1 (100%)

(τύπος 2)

Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την
ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο:
λ = Ο.Π.
U
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο
σύγκρισης λ.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(3)/ 30-4-2020

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 330.600,00 €
Κ.Α.: 64.7132.0001
C.P.V. : 34121100-2

ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΜΑΪΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(3)/ 30-4-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια τριών (3) αστικών λεωφορείων για την
κάλυψη των αναγκών εν όψει της λειτουργίας ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας στο ∆ήµο Χαϊδαρίου.
Τα υπό προµήθεια λεωφορεία, θα είναι πετρελαιοκίνητα, αντιρρυπαντικά, απολύτως
καινούργια και αµεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγµένης τεχνολογίας.
Στα λεωφορεία αυτά, θα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης 20 καθηµένων επιβατών, 25
ορθίων, 1 θέσης ΑΜΕΑ και 1 θέσης για τον οδηγό.
Τα εν λόγω οχήµατα, θα αποτελούνται από κατάλληλο πλαίσιο, ειδικά
κατασκευασµένο για τη χρήση αυτή, επί του οποίου θα εδράζεται το αµάξωµα το οποίο θα
είναι κλειστού τύπου, ενιαίο, ενισχυµένης κατασκευής και θα διαθέτει καλή µόνωση έναντι
του θορύβου και της θερµότητας και πλήρη στεγανότητα.
Όλα τα µέρη των υπό προµήθεια οχηµάτων, θα πρέπει να είναι στιβαρής
κατασκευής, ικανά να µεταφέρουν το φορτίο τους µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια, ευελιξία
και ευστάθεια, κάτω από δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας, ανέρχεται στο
ποσό των 330.600,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ- 24%), θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Χαϊδαρίου, για το οικονοµικό έτος 2020 και το 2021 (Κ.Α.
64.7132.0001) κατά το ποσόν των 165.300,00 €, το δε υπόλοιπο θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2021.
Η δαπάνη της παρούσας προµήθειας,
θα καλυφθεί από τους πόρους του
Προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ.
Η εν λόγω προµήθεια, θα υλοποιηθεί µέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(3)/ 30-4-2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.

Αστικά λεωφορεία
για τη ∆ηµοτική
Συγκοινωνία

3

Τεµ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

88.870,967

266.612,90

ΣΥΝΟΛΟ

266.612,90

Φ.Π.Α. 24%

63.987,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

330.600,00 €

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(3)/ 30-4-2020

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο Προµήθειας)
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια τριών (3) λεωφορείων αστικής συγκοινωνίας,
για την κάλυψη των αναγκών εν όψει της λειτουργίας ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας στο ∆ήµο
Χαϊδαρίου.
Οι προδιαγραφές που ακολουθούν, αποτελούν τις ελάχιστες δυνατές για τα υπό προµήθεια
οχήµατα.

ΑΡΘΡΟ 2ο (Τεχνικά στοιχεία των Λεωφορείων)
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•

Τα υπό προµήθεια λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας, προορίζονται για την κάλυψη
των αναγκών του ∆ήµου στο επίπεδο λειτουργίας της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας,
καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί, όπως για τη µεταφορά προσωπικού ή
φιλοξενουµένων κατοίκων στις λειτουργούσες ∆οµές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου.

•

Στα λεωφορεία αυτά, θα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης 20 καθηµένων επιβατών, 25
ορθίων, 1 θέσης ΑΜΕΑ και 1 θέσης για τον οδηγό.

•

Τα εν λόγω οχήµατα, θα αποτελούνται από κατάλληλο πλαίσιο, ειδικά
κατασκευασµένο για τη χρήση αυτή, επί του οποίου θα εδράζεται το αµάξωµα το
οποίο θα είναι κλειστού τύπου, ενιαίο, ενισχυµένης κατασκευής και θα διαθέτει καλή
µόνωση έναντι του θορύβου και της θερµότητας και πλήρη στεγανότητα.

•

Όλα τα µέρη των υπό προµήθεια οχηµάτων, θα πρέπει να είναι στιβαρής
κατασκευής, ικανά να µεταφέρουν το φορτίο τους µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια,
ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες.

•

Το Κέντρο Βάρους των οχηµάτων, θα βρίσκεται στο χαµηλότερο δυνατό σηµείο, υπό
οιεσδήποτε συνθήκες φόρτωσης.

•

•

Τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου και απόλυτα καινούργια και
αµεταχείριστα, σύγχρονου και εξελιγµένου τύπου και ηµεροµηνία πρώτης θέσης σε
κυκλοφορία.
Τα λεωφορεία, θα είναι χρωµατισµένα µε χρώµα ακρυλικό, σε δύο τουλάχιστον
στρώσεις και µετά από επιµεληµένο πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και
αστάρωµα των επιφανειών του, σύµφωνα µε τις τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά
πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα.
Η απόχρωση του χρωµατισµού, στα µέρη των οχηµάτων όπου επιτρέπεται ο
χρωµατισµός, καθώς και οι αναγκαίες επιγραφές, θα καθορίζονται
κατά την
υπογραφή της σύµβασης της προµήθειας και σε συνεργασία µε την υπηρεσία.

•

Τα οχήµατα θα φέρουν πινακίδα όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η χρηµατοδοτούσα
αρχή και το αντίστοιχο Πρόγραµµα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ), σε διαστάσεις και ακριβή λογότυπο που θα υποδειχτούν από την
Υπηρεσία.

•

Τα υπό προµήθεια αστικά λεωφορεία για τη ∆ηµοτική Συγκοινωνία του ∆ήµου
Χαϊδαρίου, θα πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται εκ των
προτέρων η απρόσκοπτη λειτουργία και κυκλοφορία τους.

•

Τα οχήµατα, θα έχουν (κατ’ ελάχιστο) τα παρακάτω παρελκόµενα :
-Πλήρη σειρά εργαλείων, που θα προσδιορίζονται επακριβώς στην προσφορά του
προµηθευτή.
- Πλήρη εφεδρικό τροχό, όµοιο µε τους τροχούς του οχήµατος, τοποθετηµένο σε
ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου.
- Πλήρες φαρµακείο (κατά Κ.Ο.Κ.)
- Τρίγωνο βλαβών
- Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ.
- Ταχογράφο
- Σειρά εντύπων και τεχνικών εγχειριδίων καλής λειτουργίας, συντήρησης,
ανταλλακτικών, τεχνικών φυλλαδίων όπου θα εµφανίζονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των οχηµάτων υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστο στην Ελληνική
γλώσσα.

•

Τα στοιχεία που ζητούνται στη µελέτη, θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή είναι επιθυµητά.
Η τυχόν ύπαρξη απόκλισης, θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Σε όποια
απαίτηση αναγράφεται «περίπου» ή «ενδεικτικά», γίνεται δεκτή απόκλιση ± 5%.
Οι θετικές αποκλίσεις γίνονται δεκτές, εφόσον κρίνονται από την αρµόδια Επιτροπή
ως συµφέρουσες για το ∆ήµο.

Β) ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλαίσιο και Αµάξωµα
•

Τα υπό προµήθεια λεωφορεία, θα είναι πρόσφατης κατασκευής, από τα τελευταία
και πλέον εξελιγµένα µοντέλα, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και
σχεδίασης.

•

Θα είναι κατασκευασµένα από αναγνωρισµένο κατασκευαστικό οίκο, του εσωτερικού
ή του εξωτερικού, αποδεδειγµένα εξειδικευµένο στην κατασκευή αυτής της
κατηγορίας οχηµάτων.

•

Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασµένο για τη λειτουργία αστικού λεωφορείου.
Θα αποτελείται από χαλύβδινες διαµήκεις δοκούς ή ελάσµατα µε µορφή δοκών, µε
εγκάρσιες δοκούς, ικανές να δέχονται τις προβλεπόµενες καταπονήσεις µε
ικανοποιητικό περιθώριο ασφάλειας και θα έχει πλήρη αντισκωριακή προστασία.
Θα είναι εργονοµικά σχεδιασµένο και αρκετά ευέλικτο, για τη χρήση που προορίζεται.
Το αµάξωµα θα είναι ενισχυµένης κατασκευής, θα εδράζεται επί του κυρίως πλαισίου
θα είναι κλειστού τύπου, ενιαίο, ενισχυµένης κατασκευής και θα διαθέτει καλή
µόνωση έναντι του θορύβου και της θερµότητας και πλήρη στεγανότητα.
Τα οχήµατα θα φέρουν κατάλληλες διατάξεις έλξης και ρυµούλκησης.

•

Το µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος των λεωφορείων, θα πρέπει να είναι
κατάλληλο ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις για ικανοποιητική και ασφαλή
µεταφορά των επιβατών (75Kgr ανά επιβάτη κατά µέσο όρο).

•

Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία των λεωφορείων, θα πρέπει να είναι
ανάλογα του σκοπού για τον οποίο αυτά προορίζονται.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται οι υποχρεωτικές διαστάσεις (επί ποινή
αποκλεισµού), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο µικρότερος δυνατός κύκλος στροφής
και το µικρότερο δυνατό µεταξόνιο ώστε να υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας στα
λεωφορεία:
- Συνολικό µήκος οχήµατος : έως 7600mm
- Απόσταση αξόνων : έως 3400mm
- Εµπρόσθιος πρόβολος: µικρότερος από 1700mm.

•

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώµατος στα οχήµατα, θα είναι 12V ή 24V και τα καλώδια
και εξαρτήµατα θα είναι µονωµένα και προστατευµένα από τη θέρµανση και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες.
Το ηλεκτρικό κύκλωµα θα φέρει κατ’ ελάχιστο:
- Κατάλληλους συσσωρευτές µε επαρκή χωρητικότητα τουλάχιστον για την
ανεµπόδιστη εκκίνηση και λειτουργία των λεωφορείων,
- Ηλεκτρικό εξωτερικό φωτισµό, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ για τα οχήµατα
του είδους αυτού.

Κινητήρας
Ο κινητήρας του κάθε οχήµατος, θα είναι από τους γνωστούς και σε µεγάλη
κυκλοφορία τύπους, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, πετρελαιοκίνητος,
τετράχρονος, τετρακύλινδρος ή
εξακύλινδρος, υδρόψυκτος, µε υπερπληρωτή
(Turbocharger) ή υπερσυµπιεστή τελευταίας γενιάς (Compressor), µε επιθυµητή
ενδιάµεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).
Θα διαθέτει σύγχρονο σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµων και η θέση του θα είναι
κατάλληλη ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήµατά του για τη
συνήθη συντήρησή του.
Ο κυβισµός του κινητήρα, θα είναι τουλάχιστον (επί ποινή αποκλεισµού) 5.000 cm3,
η δε απαιτούµενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον (επί ποινή αποκλεισµού) 190HP.
Η σχέση ισχύος ανά τόνο µικτού φορτίου, θα είναι υψηλή και επαρκής ώστε να
διασφαλίζεται ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h σε συνθήκες πλήρους φορτίου.
Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρµανσης ή κακής
απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα.
Στα όργανα ελέγχου του οχήµατος, θα πρέπει να εµφανίζονται όλες οι ενδείξεις για
τον έλεγχο λειτουργίας και συντήρησης του κινητήρα.
Το σύστηµα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεµιστήρα µε εκκίνηση µέσω θερµοστάτη,
θα διαθέτει σύστηµα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και θα υπάρχει
πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης.
Το σύστηµα ψύξεως πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρίς
υπερθέρµανση .
Η εξαγωγή των καυσαερίων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
τυχαία είσοδος καυσαερίων στο θάλαµο επιβατών, σε όλες τις συνθήκες οδήγησης,
εργασίας και στάθµευσης.
Παράλληλα, η απαγωγή των καυσαερίων θα πρέπει να συµφωνεί µε τα
προβλεπόµενα στον ΚΟΚ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ως προς τον θόρυβο, τον
περιορισµό των εκπεµπόµενων καυσαερίων και τη µόλυνση του περιβάλλοντος.
Το σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων θα είναι κατασκευασµένο από υλικά υψηλής
ποιότητας, ανθεκτικά στην οξείδωση.
Σύστηµα ∆ιεύθυνσης
Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και θα έχει υδραυλική ή
ηλεκτρική ή ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση.
Το τιµόνι θα είναι ρυθµιζόµενο, µε επαρκές εύρος ρυθµίσεων, ενώ θα είναι
κατασκευασµένο ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση και αποβίβαση του οδηγού.
Το σύστηµα διεύθυνσης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση των
λεωφορείων στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο, για την εύκολη πρόσβαση σε χώρους
στάθµευσης, η δε ακτίνα στροφής θα είναι η ελάχιστη δυνατή.
Σύστηµα πέδησης
Το σύστηµα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση των λεωφορείων
υπό πλήρους φορτίου.
Αυτό θα είναι σύµφωνο µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, έχοντας κατ’ ελάχιστο τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά :
- Θα είναι διπλού κυκλώµατος,
- Θα φέρει δισκόφρενα εµπρός και πίσω,

- Θα διαθέτει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει
διαρκώς την µη εµπλοκή των τροχών σε όλο το φάσµα λειτουργίας των λεωφορείων,
- Θα διαθέτει σύστηµα αντιολίσθησης κινητήριων τροχών (ΑSR ).
- Θα υπάρχει Μηχανικό σύστηµα πέδησης στάθµευσης (χειρόφρενο).
Σύστηµα Μετάδοσης κίνησης
Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης (4Χ2) θα είναι κατάλληλο για αυτή την κατηγορία
λεωφορείων και θα παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς της ισχύος του κινητήρα,
ώστε να καλύπτονται οι απαιτούµενες επιδόσεις των λεωφορείων, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρούσα .
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι µηχανικού τύπου και θα υπάρχει σύστηµα
συγχρονισµού τουλάχιστον έξι (6) ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µίας (1)
ταχύτητας οπισθοπορείας.
Το σασµάν θα είναι Μηχανικό, ενώ είναι αποδεκτό και το σύστηµα αυτόµατης
αλλαγής ταχυτήτων.
Η ικανότητα ανάβασης µε πλήρες φορτίο, σε ονοµαστικές στροφές κινητήρα (µέγιστη
ροπή) µε την 1η ταχύτητα, θα πρέπει να είναι για οδόστρωµα κλίσης τουλάχιστον
10%.
Στα υπό προµήθεια λεωφορεία, οι άξονες δύνανται να είναι :
- Ο εµπρόσθιος διευθυντήριος και ο οπίσθιος κινητήριος
- Ο εµπρόσθιος διευθυντήριος και κινητήριος
Το βήµα του διαφορικού θα είναι κατάλληλο ώστε τα λεωφορεία, σε συνθήκες
πλήρους φορτίου να µπορούν να κινούνται ικανοποιητικά ακόµα και σε οδόστρωµα
κλίσης τουλάχιστον 10%.

Θάλαµος οδήγησης και επιβατών
•

•
•

•

Ο θάλαµος θα είναι κλειστού τύπου, µεταλλικός ή άλλου κατάλληλου υλικού,
προωθηµένης οδήγησης και προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων
σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία της ΕΕ.
Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόµενη ηχητική και θερµική µόνωση εντός του θαλάµου.
Ο θάλαµος θα φέρει θύρα για την πρόσβαση των επιβατών στην δεξιά εµπρόσθια
πλευρά του οχήµατος και στο πίσω µέρος, µε χειροκίνητο ή ηλεκτρικό ή
ηλεκτροπνευµατικό σύστηµα ανοίγµατος.
Για εύκολη προσβασιµότητα και οι δύο πόρτες πρέπει να είναι διπλές και να
ανοίγουν προς τα έξω για γρήγορη εκκένωση σε περίπτωση ατυχήµατος. Θα
παρέχεται απόλυτη υδατοστεγανότητα µε ανάλογα ελαστικά παρεµβύσµατα υψηλής
ποιότητας.
Το αλεξήνεµο θα είναι από κρύσταλλο ασφαλείας (triplex) και τα πλευρικά παράθυρα
(securit).
Θα υπάρχει σύστηµα παροχής νερού µε ηλεκτρική αντλία και ακροφύσια, καθώς και
οι αντίστοιχοι υαλοκαθαριστήρες.

•

•

•
•
•
•

•
•

Τα πλευρικά παράθυρα θα είναι σταθερά ΜΗ ανοιγόµενα, λόγω ύπαρξης
κλιµατιστικού. Είναι αποδεκτή και η ύπαρξη ολίγων µερικώς ανοιγόµενων, µικρών
διαστάσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για χρήση σε τυχόν βλάβης του
κλιµατιστικού.
Τα ανοιγόµενα παράθυρα, θα πρέπει να φέρουν παρεµβύσµατα υψηλής ποιότητας
ώστε να εξασφαλίζεται η υδατοστεγανότητα τους, που θα διαπιστωθεί και µε
αντίστοιχο λειτουργικό έλεγχο.
Τα καθίσµατα των καθήµενων επιβατών θα είναι τουλάχιστον 20
και οι όρθιοι
επιβάτες 25 (επί ποινή αποκλεισµού).
Θα είναι τοποθετηµένα δεξιά και αριστερά του οχήµατος, µε διάδροµο µεταξύ τους. Η
κατασκευή τους πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητική άνεση στους επιβάτες.
Θα υπάρχει κατάλληλος χώρος για καρότσι ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και
υποχρεωτικά µηχανική ράµπα στην εµπρός ή στην πίσω διπλή πόρτα.
Επίσης θα είναι άνετα, αναπαυτικά, ανατοµικού σχεδιασµού, στέρεα συνδεδεµένα
στο δάπεδο (ή στο δάπεδο και στα τοιχώµατα).
Το δάπεδο θα είναι επενδεδυµένο µε µονωτικό υλικό, υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό
και στέρεα τοποθετηµένο.
Το σύστηµα θέρµανσης του θαλάµου επιβατών θα επιτυγχάνεται µε συσκευές
θέρµανσης (καλοριφέρ) κατάλληλης απόδοσης.
Σύστηµα αερισµού τουλάχιστον µέσω φίλτρου, χειριζόµενο από τον οδηγό.
Στον χώρο πάνω από το αλεξήνεµο θα υπάρχει ειδική πινακίδα, ηλεκτρονικού τύπου,
µε χρήση διόδων led, ανάλογων διαστάσεων ελεύθερου επαναλαµβανόµενου
προγραµµατισµού και δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικού κειµένου.
Ο φωτισµός της πινακίδας θα είναι κατάλληλος ώστε να είναι εµφανές το κείµενο
κατά την ηµέρα και τη νύκτα χωρίς να απαιτείται άλλος φωτισµός εκτός των διόδων
Led και σε χρωµατισµό τυποποιηµένο των πινακίδων αυτής της τεχνολογίας.
Ο προγραµµατισµός των εµφανιζόµενων λέξεων πρέπει να γίνεται µε χειριστήριο επί
της πινακίδας ή επί του οχήµατος, όταν αυτή είναι τοποθετηµένη.
Χειρολαβές επιβατών.
Ο θάλαµος στον χώρο οδήγησης θα είναι εφοδιασµένος µε :
- Καθρέπτες εξωτερικούς δεξιά και αριστερά και πεζοδροµίου δεξιά στα πλάγια της
καµπίνας.
- Εσωτερικό καθρέπτη στη θέση του οδηγού µε τον οποίο ο οδηγός µπορεί να
εποπτεύει όλον τον εσωτερικό χώρο του Α/Λ.
- Ανατοµικό κάθισµα οδηγού, ρυθµιζόµενο για άνετη προσαρµογή κατά την
οδήγηση.
- Σκιάδια ανεµοθώρακα και θήκες µικροαντικειµένων στις πόρτες.
- Κόρνα προβλεπόµενης ισχύος και θορύβου.
- Θα υπάρχουν πίνακες οργάνων µε όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες
παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του,
κατάλληλου φωτισµού, µε εργονοµική διευθέτηση στο θάλαµο οδήγησης.
- Θα υπάρχει πλήρης πίνακας ελέγχου.

Άξονες, Αναρτήσεις, Ελαστικά
Τα πλαίσια των λεωφορείων θα είναι 2 αξόνων.
Ο τύπος της ανάρτησης του εµπρόσθιου θα είναι από χάλυβα ή µε αερόσουστες (air
suspension) και του πίσω άξονα µε αερόσουστες.
Η πίσω ανάρτηση να έχει και επιγονάτηση (kneeling) για εύκολη πρόσβαση.
Το όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial)), χωρίς
αεροθάλαµο (tubeless), πέλµατος ασφάλτου ή ηµιτρακτερωτό,
ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτού .
Στοιχεία που θα υποβληθούν
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για τα
πλαίσια:
- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, τύπος,
- Μεταξόνιο,
- Μέγιστες ∆ιαστάσεις (Μήκος- Πλάτος- Ύψος), χωρίς φορτίο,
- Βάρη πλαισίου (Ίδιο βάρος, Ανώτατο επιτρεπόµενο µικτό βάρος, καθαρό
ωφέλιµο φορτίο),
- Καθαρό ωφέλιµο φορτίο,
- Ικανότητα φόρτισης του εµπρόσθιου και οπίσθιου άξονα,
- Τύπος κινητήρων, κατασκευαστής,
- Τύπος, κατασκευαστής, ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων,
- Πραγµατική ισχύς, αντιστοίχηση µε τον αριθµό στροφών ονοµαστικής
λειτουργίας,
- Η µεγαλύτερη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθµού στροφών του,
- Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψης, σε
σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα κατασκευαστή),
καµπύλες οικονοµίας καυσίµου,
- Κύκλος λειτουργίας, αριθµός και διάταξη των κυλίνδρων, κυλινδρισµός κινητήρα,
- Περιγραφή Συστήµατος ∆ιεύθυνσης, στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του
οχήµατος,
- Περιγραφή Συστήµατος Πέδησης
- Τύπος, κατασκευαστής, ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών.

ΑΡΘΡΟ 3ο (Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια)
Τα υπό προµήθεια λεωφορεία, θα εξασφαλίζουν υψηλή προστασία και διασφάλιση υγιεινής,
στους οδηγούς και στους επιβάτες και κατοίκους της πόλης.
Για το λόγο αυτό, τα οχήµατα θα είναι εφοδιασµένα µε όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς
λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιούν απόλυτα
τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία απαιτήσεις :
• Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
• Ασφάλειας µηχανών – σήµανσης CE σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/42 (ενσωµάτωση µε το Π.∆.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).

Όλες οι γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος, πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια και να είναι
τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα να είναι
ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών.
Τα οχήµατα θα φέρουν τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,
όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς λειτουργίας και
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας.
Θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία και την
ασφαλή λειτουργία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και τα οχήµατα θα είναι εφοδιασµένα
µε τους απαραίτητους προβολείς, φώτα πορείας, στάθµευσης, οµίχλης και φώτα ένδειξης
περιµετρικά του οχήµατος .
Υποχρεωτικά θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόµενες σηµάνσεις, για την αποφυγή τυχόν
επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους (οδηγοί, τεχνίτες).

ΑΡΘΡΟ 4ο (Εκπαίδευση προσωπικού, παράδοση οχήµατος, ∆είγµα)
Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των οδηγών και
των χειριστών εκ µέρους του ∆ήµου, για το χειρισµό και συντήρηση των λεωφορείων.
Με την κατάθεση της προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης (χρόνος και πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών,
χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.).
Τα οχήµατα θα παραδοθούν µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την
έκδοση των πινακίδων.
Η παράδοση των οχηµάτων θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου Χαϊδαρίου και ο χρόνος
παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 120 ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης
της Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Προκειµένου να διευκολυνθεί η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και να διαπιστωθεί η
συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών και των τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει, εντός
δέκα ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον προσφέροντα, αν αυτό
είναι αναγκαίο και όπου υποδειχθεί, να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης δείγµατος τoυ
προσφερόµενου λεωφορείου.

ΑΡΘΡΟ 5ο (Τεχνική Υποστήριξη)
Οι προµηθευτές, κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, οφείλουν να καταθέσουν:
-

Υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την προσφορά για την εγγύηση καλής
λειτουργίας για το πλήρες όχηµα, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο
ετών.
Η εγγύηση αυτή, θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και θα καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς
συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό του οχήµατος.

Κατά το χρονικό διάστηµα των δύο ετών, είναι υποχρεωτική η τακτική συντήρηση του
οχήµατος από την πλευρά του προµηθευτή και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του
∆ήµου.
-

Υπεύθυνη δήλωση εγγύηση αντισκωριακής προστασίας, διάρκειας τουλάχιστον 3
ετών .

-

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

θα είναι

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης και
επισκευών. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης και της αποκατάστασης, θα
γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί
βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.
Για το σκοπό αυτό, µε την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί και
αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Συνεργείου.

-

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή των αντιπροσώπων τους στην
Ελλάδα, (για την περίπτωση που µέρος του υπό προµήθεια υλικού θα κατασκευαστεί
από τον διαγωνιζόµενο, η παραπάνω δήλωση θα αφορά το υπόλοιπο µέρος), στην
οποία θα δηλώνεται ότι:
α) αποδέχονται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο,
β) θα καλύψουν τον ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιµο,
γ) θα καλύψουν τον ∆ήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν
αυτό απαιτηθεί.
-

Αντίγραφα Πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλου ισοδύναµου
και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναµου αυτού, για τη διαδικασία
τεχνικής υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.

-

Αντίγραφα Πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλου ισοδύναµου
και
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναµου αυτού, για τον
κατασκευαστή των λεωφορείων.

ΑΡΘΡΟ 6ο (Συµπληρωµατικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς)
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα προσκοµιστεί Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η
Έγκριση Τύπου για τα οχήµατα, θα κατατεθεί µε την παράδοσή τους (Α.Π. 7990/274-2010 έγγραφο του Υπ. Εσ.), ώστε να είναι εφικτή η ταξινόµηση των οχηµάτων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί ∆ήλωση συµµόρφωσης
ΕΚ (CE) για το όχηµα, στην Ελληνική γλώσσα ή µε επίσηµη µετάφραση.
•

Στην τεχνική προσφορά, θα συµπεριλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και
περιγραφές των προσφεροµένων οχηµάτων, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία
να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητές τους.

•

Κατά την παράδοση, θα προσκοµιστεί κάθε αναγκαίο έγγραφο που απαιτείται για την
έκδοση πινακίδων των υπό προµήθεια λεωφορείων.

Επισηµαίνεται ότι τα λεωφορεία θα παραληφθούν από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής του ∆ήµου αφότου εκδοθούν οι πινακίδες κυκλοφορίας από τον ανάδοχο
της προµήθειας.
•

Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση της οιασδήποτε συµπλήρωσης,
ενίσχυσης, βελτίωσης ή και τροποποίησης απαιτηθεί κατά τον τεχνικό έλεγχο των
οχηµάτων από την αρµόδια υπηρεσία, εν όψει της έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(3)/ 30-4-2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά χαρακτηριστικά των λεωφορείων
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
2. Πλαίσιο και Αµάξωµα των λεωφορείων
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
3. Κινητήρας
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
4. Σύστηµα ∆ιεύθυνσης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
5. Σύστηµα Πέδησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
6. Σύστηµα Μετάδοσης Κίνησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
7. Θάλαµος Οδήγησης και Επιβατών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
8. Άξονες – Αναρτήσεις- Ελαστικά
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
9. Στοιχεία που θα υποβληθούν
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
10. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
11. Εκπαίδευση, Παράδοση, ∆είγµα
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
12. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
13. Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

(Ζητείται η πλέον αναλυτική και επεξηγηµατική συµπλήρωση του Φύλλου Συµµόρφωσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(3)/ 30-4-2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α´

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α/Α

Κ1
Κ2
Κ3
4
5
6
7
13
14

15

16

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ
Συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές
προδιαγραφές
Κινητήρας
Καταλληλότητα
των
προσφερομένων
οχημάτων (διαστάσεις, ακτίνα στροφής,
μεταξόνιο, υλικά κατασκευής)
Θάλαμος οδήγησης και επιβατών
Συστήματα
μετάδοσης,
Διεύθυνσης,
Πέδησης
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια
των προσφερομένων ειδών
Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός
ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή
προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

100-120

15,00

100-120

15,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

8,00

100-120

8,00

100-120

4,00

100-120

5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

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

Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και
τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+TTT..+σν.Κν (τύπος 1)

προκύπτει από τον

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν=1 (100%)

(τύπος 2)

Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την
ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο:
λ = Ο.Π.
U
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο
σύγκρισης λ.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4(4)/ 30-4-2020

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ- ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ- Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 161.000,00 €
Κ.Α.Ε.: 62.7131.0001
C.P.V. : 34144000-8

ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΜΑΪΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ-Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελ. : 4(4)/ 30-4-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινήτου
καταβρεκτικού- πλυστικού πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων, για την κάλυψη των
αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου.
Ειδικότερα, το υπό προµήθεια όχηµα θα χρησιµοποιείται για την πλύση δρόµων,
πεζοδροµίων, πλατειών και πεζοδρόµων, το κατάβρεγµα του οδικού δικτύου, την
πυρόσβεση, το πότισµα και όπου αλλού απαιτηθεί.
Το όχηµα θα είναι απολύτως καινούργιο και αµεταχείριστο, σύγχρονης και
εξελιγµένης κατασκευής και θα έχει κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6.
Θα είναι προωθηµένης οδήγησης και ιδιαίτερα ευέλικτο κατά τη χρήση του, έχοντας
τις µικρότερες δυνατές διαστάσεις, χωρίς κανένα πρόβληµα στην ευστάθειά του στις
δυσµενέστερες συνθήκες λειτουργίας.
Η υπερκατασκευή θα περιλαµβάνει δεξαµενή νερού, χωρητικότητας 10.000 lt,
µηχανισµό εκτόξευσης νερού και λοιπά, όπως περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας,
ανέρχεται στο ποσό των 161.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ- 24%), θα
βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Χαϊδαρίου, για το οικονοµικό έτος 2020 και το
2021, (Κ.Α. 62.7131.0001) και θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ του
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από τα Ανταποδοτικά Έσοδα του ∆ήµου
Χαϊδαρίου (Επισυνάπτεται Πίνακας Χρηµατοδότησης).
Η εν λόγω προµήθεια, θα υλοποιηθεί µέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού.
Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ-Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελ. : 4(4)/ 30-4-2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

Αυτοκινούµενο
καταβρεκτικόπλυστικό,
πεζοδροµίων και
οδοστρωµάτων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.

1

Τεµ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

129.838,71

129.838,71

ΣΥΝΟΛΟ

129.838,71

Φ.Π.Α. 24%

31.121,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

161.000,00 €

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ-Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Αρ. Μελ. : 4(4)/ 30-4-2020

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο Προµήθειας)
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινούµενου
καταβρεκτικού- πλυστικού πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων, για την κάλυψη των αναγκών
της Υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου.
Ειδικότερα, το υπό προµήθεια όχηµα θα χρησιµοποιείται για την πλύση δρόµων,
πεζοδροµίων, πλατειών και πεζοδρόµων, το κατάβρεγµα του οδικού δικτύου, την
πυρόσβεση, το πότισµα και όπου αλλού απαιτηθεί.

ΑΡΘΡΟ 2ο (Τεχνικά στοιχεία του Πλυστικού- Καταβρεκτικού)
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•

Το υπό προµήθεια Καταβρεκτικό- πλυστικό πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων
(υδροφόρα), προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
του ∆ήµου και συγκεκριµένα για την πλύση µε υψηλή πίεση δρόµων και άλλων
επιφανειών, πεζοδροµίων, πλατειών και πεζοδρόµων, το κατάβρεγµα του οδικού
δικτύου, την πυρόσβεση, το πότισµα, την αποκόλληση αφισών, την πλύση
οδοστρωµάτων όπου γίνονται λαϊκές αγορές και όπου αλλού απαιτηθεί.

•

Το καινούργιο αυτοκίνητο (πλυστικό- καταβρεκτικό), θα αποτελείται από πλαίσιο και
υπερκατασκευή κατάλληλα για τη λειτουργία για την οποία προρίζεται και µε τεχνικά
χαρακτηριστικά όπως καταγράφονται στη συνέχεια της παρούσας.

•

Το αυτοκίνητο (πλαίσιο, υπερκατασκευή και γενικά ο εξοπλισµός του) πρέπει να είναι
απόλυτα καινούργιο και αµεταχείριστο, σύγχρονου και εξελιγµένου τύπου και
ηµεροµηνία πρώτης θέσης σε κυκλοφορία.

•

Το αυτοκίνητο θα είναι εξωτερικά χρωµατισµένο µε χρώµα µεταλλικό ή ακρυλικό σε
δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και
αστάρωµα των επιφανειών, σύµφωνα µε τις σύγχρονες τεχνικές και τα ποιοτικά
πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα.
Η απόχρωση του χρωµατισµού του οχήµατος, εκτός από τα τµήµατα που
καλύπτονται από έλασµα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου µετάλλου, καθώς και οι
απαιτούµενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά την υπογραφή της τελικής
σύµβασης, σε συνεργασία µε την υπηρεσία.

•

Οι διαστάσεις εν γένει του οχήµατος, τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά
στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείµενες σχετικές ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία
αυτού στην Ελλάδα βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας και για το ωφέλιµο φορτίο, το
οριζόµενο δια της προσφοράς.
Η θέση των flash και των πινακίδων κυκλοφορίας, θα τοποθετούνται έτσι ώστε να
µην καταστρέφονται κατά την τυχόν απλή πρόσκρουση του οχήµατος.

•

Το υπό προµήθεια πλυστικό, θα πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να
εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η απρόσκοπτη λειτουργία και κυκλοφορία του.

•

Το όχηµα, θα έχει τα παρακάτω παρελκόµενα :
-Πλήρη σειρά εργαλείων, που θα προσδιορίζονται επακριβώς στην προσφορά του
προµηθευτή.
- Πλήρη εφεδρικό τροχό, όµοιο µε τους τροχούς του οχήµατος, τοποθετηµένο σε
ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου.
- Πλήρες φαρµακείο (κατά Κ.Ο.Κ.)
- Τρίγωνο βλαβών
- Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ.
- Ταχογράφο
- Σειρά εντύπων και τεχνικών εγχειριδίων καλής λειτουργίας, συντήρησης,
ανταλλακτικών, τεχνικών φυλλαδίων όπου θα εµφανίζονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των πλαισίων, των κινητήρων και των υπερκατασκευών
υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστο στην Ελληνική γλώσσα και σε επίσηµη µετάφραση.

•

Τα στοιχεία που ζητούνται στη µελέτη, θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή είναι επιθυµητά.
Η τυχόν ύπαρξη απόκλισης, θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Σε όποια
απαίτηση αναγράφεται «περίπου» ή «ενδεικτικά», γίνεται δεκτή απόκλιση ± 5%.
Οι θετικές αποκλίσεις γίνονται δεκτές, εφόσον κρίνονται από την αρµόδια Επιτροπή
ως συµφέρουσες για το ∆ήµο.

Β) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γενικά
•

Το πλαίσιο, θα είναι προωθηµένης οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής, από τα
τελευταία και πλέον εξελιγµένα µοντέλα, µε µεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, κατασκευασµένο µε ειδικές προδιαγραφές λειτουργίας ως
καταβρεκτικό και όχηµα πλύσης πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων.
Απορρίπτονται τα κοινά πλαίσια για χρήση φορτηγών αυτοκινήτων.

•

Η ικανότητα του πλαισίου του οχήµατος σε ωφέλιµο φορτίο νερού, θα είναι
τουλάχιστον 10.000 λίτρα, το δε µικτό φορτίο του αυτοκινήτου θα είναι τουλάχιστον
19 τόνων µε το µικρότερο δυνατό µεταξόνιο ώστε να επιτυγχάνεται η µικρότερη
δυνατή ακτίνα στροφής.

•

Το πλαίσιο θα είναι δύο αξόνων, βαρέως τύπου και ενισχυµένης κατασκευής και
προηγµένης τεχνολογίας και θα διαθέτει ευελιξία κινήσεων και χειρισµών.
Θα φέρει διπλούς τους πίσω τροχούς (κινητήριοι τροχοί) και ισχυρό σύστηµα
ανάρτησης.

•

Το όχηµα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την
κυκλοφορία και για νυχτερινή εργασία. Επί του πίνακα θα φέρει τα συνήθη όργανα

ελέγχου και φωτεινά σήµατα. Θα είναι εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους
καθρέπτες, φώτα, ηχητικά σήµατα και φωτεινούς δείκτες πορείας και θα φέρει
ηχητικό σύστηµα επικοινωνίας του οδηγού µε τους εργάτες. Θα φέρει επίσης φώτα
ενδεικτικά του περιγράµµατός του. Ακόµη, θα υπάρχει ένας (1) περιστρεφόµενος
φάρος πορτοκαλί χρώµατος καθώς και όλα τα προβλεπόµενα από την Ελληνική
Νοµοθεσία φωτιστικά και ηχητικά σήµατα.
Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τουλάχιστον εξαακύλινδρος,
υδρόψυκτος και υποχρεωτικά τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύµφωνα µε
την οδηγία EURO 6).
Θα είναι ισχύος 280 HP τουλάχιστον και θα έχει ροπή περίπου 1.000 Nm και
κυβισµού 6.400 cc περίπου.
Η εξαγωγή καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα πίσω από την καµπίνα µε
µεµονωµένο σωλήνα εξάτµισης και κατάλληλη εξαγωγή για τα βρόχινα νερά.
Ο κινητήρας, θα διαθέτει στροβιλοσυµπιεστή καυσαερίων (turbo), µε ψύξη αέρα
υπερπλήρωσης (Intercooler).
Ο κινητήρας θα διαθέτει και δευτερεύον σύστηµα πέδησης «µηχανόφρενο», για την
υποβοήθηση του κυρίως συστήµατος πέδησης του οχήµατος, ώστε να αυξάνεται η
ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιµένο επίπεδο και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του
οχήµατος, υπό συνθήκες πλήρους φορτίου.
Σύστηµα ∆ιεύθυνσης
Στο Σύστηµα ∆ιεύθυνσης, το τιµόνι θα βρίσκεται στο αριστερό µέρος του θαλάµου και
θα έχει υδραυλική υποβοήθηση.
Το τιµόνι θα είναι ρυθµιζόµενο, µε επαρκές εύρος ρυθµίσεων, ενώ θα µπορεί να
έρχεται σχεδόν σε κάθετη θέση, ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση και αποβίβαση
του οδηγού.
Η ακτίνα στροφής θα είναι η ελάχιστη δυνατή και δεν θα υπερβαίνει τα 7,8 m..
Σύστηµα πέδησης
Το σύστηµα πέδησης, θα είναι εξοπλισµένο µε ABS και θα είναι διπλού κυκλώµατος
µε αέρα, ενώ θα υπάρχει και επιπλέον µηχανική πέδηση στάθµευσης (χειρόφρενο)
που θα λειτουργεί µέσω κυκλώµατος αέρα και ελατηρίων και θα επενεργεί στους
πίσω τροχούς. Θα υπάρχει σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης µεταξύ εµπρόσθιου
και οπίσθιου άξονα ανάλογα µε το φοτρίο (EBS) ή σύστηµα αντίστοιχου τύπου .
Το όχηµα θα διαθέτει σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (ESP), καθώς
επίσης και µε σύστηµα ASR.
Το όχηµα θα διαθέτει στους εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα ή
ταµπούρα ή συνδυασµό αυτών, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της Ε.Ε. (Οδηγία
1991/422/ΕΚ και κάθε νεότερη τροποποίησή της). Σε περίπτωση βλάβης στο
σύστηµα πέδησης (απώλεια πίεσης αέρα), το όχηµα θα ακινητοποιείται. Το υλικό
τριβής των φρένων, δεν θα περιέχει αµίαντο, ώστε να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον.
Σύστηµα Μετάδοσης κίνησης
Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης, θα είναι αυτοµατοποιηµένο, µε τουλάχιστον έξη
(6) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και µια οπισθοπορείας, συγχρονισµένων στο
κιβώτιο ταχυτήτων.
Ο συµπλέκτης θα είναι µονός ξηρού τύπου.
Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς, θα
γίνεται µέσω του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ηµιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι ανάλογης κατασκευής, ώστε το όχηµα να είναι ικανό
να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 20% και συντελεστή τριβής 0,60 και
θα περιλαµβάνει διάταξη κλειδώµατος του διαφορικού στον πίσω άξονα .
Το υλικό τριβής του δίσκου, δεν θα περιέχει αµίαντο.
Θάλαµος οδήγησης
Ο θαλαµίσκος του οδηγού θα είναι ανακλινόµενου τύπου και θα παρέχει την
µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για την ασφαλή οδήγηση. Το κάθισµα του οδηγού θα
έχει πνευµατική ανάρτηση πολλαπλών ρυθµίσεων και θα υπάρχουν επιπλέον
καθίσµατα για δύο συνεπιβάτες.
Στο αυτοκίνητο θα υπάρχει Air condition και σύστηµα θέρµανσης και εξαερισµού,
πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότης και γενικά κάθε εξάρτηµα θαλαµίσκου ενός
σύγχρονου οχήµατος, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Ακόµη, θα υπάρχει θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, πλαστικά
ταπέτα και θα φέρει τα προβλεπόµενα όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά
σήµατα.
Ο ανεµοθώρακας πρέπει να είναι από γυαλί SECURIT ή παροµοίου τύπου
ασφαλείας, αποκλειοµένου του θρυµµατισµού αυτού συνεπεία ισχυρής κρούσης. Η
επιφάνεια του ανεµοθώρακα πρέπει να είναι απόλυτα διαυγής και να µην προκαλεί
παραµόρφωση των αντικειµένων προς οιανδήποτε διεύθυνση.
Εξωτερικά θα φέρει δύο υαλοκαθαριστήρες και εσωτερικά αλεξήλια ρυθµιζόµενης
θέσεως.

•

•

•

Άξονες, Αναρτήσεις, Ελαστικά
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων και οι αναρτήσεις θα είναι χαλύβδινες ή µε
αερόσουστες ή συνδυασµός αυτών.
Η κίνηση θα µεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2), ενώ ο κινητήριος πίσω
άξονας θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις
συνθήκες κίνησης.
Το όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς
αεροθάλαµο, πέλµατος ασφάλτου ή ηµιτρακτερωτό, σύµφωνα µε την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή και κάθε νεότερη τροποποίησή της, ενώ θα πρέπει να ανταποκρίνονται
στους κανονισµούς ETRTO.
Η πραγµατική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου µε πλήρες ωφέλιµο φορτίο,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της υπερκατασκευής, εργατών,
καυσίµων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη
του µέγιστου επιτρεπόµενου φορτίου κατ' άξονα, συνολικά για το πλαίσιο.
Στοιχεία που θα υποβληθούν
Κατά την κατάθεση των προσφορών, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά
τρόπο πλήρη και σαφή, τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες για τον
κινητήρα:
- Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου, τύπος
- Μέγιστες ∆ιαστάσεις (Μήκος- Πλάτος- Ύψος), χωρίς φορτίο
- Βάρη πλαισίου (Ίδιο βάρος, Ανώτατο επιτρεπόµενο µικτό βάρος, καθαρό
ωφέλιµο φορτίο)
- Ικανότητα φόρτωσης του εµπρόσθιου και του πίσω άξονα.
- Τύπος κινητήρα, κατασκευαστής,
- Πραγµατική ισχύς κινητήρα, αντιστοίχηση µε τον αριθµό στροφών ονοµαστικής
λειτουργίας,
- Η µεγαλύτερη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθµού στροφών του κινητήρα,

- Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψης
κινητήρα, σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα
κατασκευαστή), καµπύλες οικονοµίας καυσίµου,
- Κύκλος λειτουργίας, αριθµός και διάταξη των κυλίνδρων, κυλινδρισµός κινητήρα,
- Περιγραφή Συστήµατος ∆ιεύθυνσης, στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του
οχήµατος,
- Τύπος, κατασκευαστής, ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών.

Γ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου µεταλλική, αποτελούµενη από
χαλυβδοελάσµατα συνεχούς ραφής, ικανού πάχους και άριστης ποιότητας, ώστε να
αντέχουν στα οξέα των απορριµµάτων και των χηµικών υλικών.
Θα είναι καινούργια, αµεταχείριστη και µονταρισµένη, επί του πλαισίου που περιγράφεται
παραπάνω, και να έχει τις εξής δυνατότητες:
•
•
•
•
•
•
•

Πλύση οδοστρωµάτων, πεζοδρόµων και πεζοδροµίων
Πλύση και κατάβρεγµα τσιµεντοστρωµένων ή χωµάτινων δρόµων
Αποκόλληση αφισών µε υψηλή πίεση νερού.
Πλύση υψηλής πίεσης επιφανειών όπως αγάλµατα, σιντριβάνια, τοίχοι µε συνθήµατα
Πλύση δρόµων µετά τη λειτουργία λαϊκών αγορών
Πότισµα
Πυρόσβεση.

Στη συνέχεια, περιγράφονται τα συγκροτήµατα και συστήµατα που πρέπει να έχει η
υπερκατασκευή:
∆εξαµενή νερού
Η δεξαµενή νερού θα είναι χωρητικότητας 10.000 λίτρων και θα είναι κατασκευασµένη από
χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm.
Η δεξαµενή θα έχει υποστεί ηλεκτροσυγκόλληση παντού και θα φέρει εσωτερικές ενισχύσεις
ώστε η συνολική κατασκευή να µην επιτρέπει διαρροές νερού.
Θα είναι σε όλα τα επίπεδα στιβαρής κατασκευής ώστε να µπορεί να φέρει το φορτίο που
της αναλογεί χωρίς κόπωση και στρεβλώσεις.
Θα είναι στηριγµένη πάνω στο πλαίσιο του αυτοκινήτου µε απόλυτη ασφάλεια, το δε σχήµα
της θα είναι ελλειπτικό ή κυλινδρικό όπου θα υπάρχει επαρκής αριθµός διαφραγµάτων για
την αποφυγή παλινδρόµησης ή παφλασµού του νερού κατά την κίνηση του οχήµατος.
Τα διαµερίσµατα της δεξαµενής, θα επικοινωνούν µέσω θυρίδων στο κάτω µέρος των
διαφραγµάτων, καθώς και στο άνω µέρος τους για την εκτόνωση του αέρα.
Στο επάνω µέρος της δεξαµενής θα υπάρχει κατάλληλη αντιολισθητική πρόσβαση, καθώς
και ανθρωποθυρίδα µε στεγανό κάλυµµα, αναπνευστικές βαλβίδες, στόµια πλήρωσης και
εκκένωσης, διάταξη υπερχείλισης, σκάλα ανόδου και υποδοχές για την τοποθέτηση
διαφόρων σωλήνων και άλλων απαραίτητων εξαρτηµάτων.
Στις δύο πλευρές της δεξαµενής και σε όλο το µήκος της θα υπάρχουν δύο διαµήκεις
υποδοχές για την τοποθέτηση των ελαστικών σωλήνων του συγκροτήµατος.
Η δεξαµενή νερού θα φέρει δείκτη στάθµης, καθώς επίσης και ειδικό σύστηµα ηχητικής
προειδοποίησης, στο θάλαµο του οδηγού, όταν η στάθµη έχει ξεπεράσει το κάτω όριο
ασφαλείας.

Ακόµη, θα υπάρχει σύστηµα ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση αδειάσµατος της δεξαµενής,
να τίθενται εκτός λειτουργίας οι αντλίες του συγκροτήµατος εκτόξευσης νερού.
Επιπλέον θα υπάρχει πλήρες δίκτυο σωληνώσεων και εξαρτηµάτων µε ταχυσυνδέσµους
γιά όλες τις διατειθέµενες λειτουργίες, καθώς επίσης και για τις διατάξεις πλήρωσης,
υπερχείλισης και εκκένωσης της.
Αντλίες Υπερκατασκευής
Στην Υπερκατασκευή θα υπάρχουν δυο (2) αντλίες, οι οποίες περιγράφονται ως ακολούθως:
Αντλία Πυρόσβεσης
Η αντλία πυρόσβεσης, θα αποτελείται από σώµα από χυτοσίδηρο, θα έχει ορειχάλκινες
πτερωτές, καθώς και ανοξείδωτο άξονα.
Η παροχή της θα είναι περίπου 700lt/min στα 5bar και 450lt/min στα 8bar.
Η αντλία θα παίρνει κίνηση µε χρήση του δυναµολήπτη ( Ρ.Τ.Ο. ) µέσω υδραυλικής
σύµπλεξης από το κιβώτιο ταχυτήτων και θα τροφοδοτεί, µέσω εµπρόσθιων και πλαϊνών
ρυθµιζόµενων κρουνών, τα συστήµατα πλύσης και δρόµων, πλύσης ρείθρων, για την
πυρόσβεση, ενώ παράλληλα θα χρησιµοποιείται και για αναρρόφηση νερού και γέµισµα της
δεξαµενής.
Αντλία υψηλής πίεσης νερού
Η αντλία υψηλής πίεσης νερού θα έχει πίεση τουλάχιστον 200bar και η παροχή της θα είναι
τουλάχιστον 50lt/min.
Θα τροφοδοτεί το σύστηµα πιστολιού και του πλυστικού συστήµατος δρόµων και ρείθρων
µε υψηλή πίεση και θα παίρνει κίνηση µέσω του δυναµολήπτη ( ΡΤΟ ).
Συστήµατα Πλύσης
Τo εν λόγω όχηµα, θα διαθέτει τα εξής συστήµατα πλύσης:

Σύστηµα πλύσης δρόµων και πεζοδροµίων
Το σύστηµα πλύσης και καταβρέγµατος πεζοδρόµων, πεζοδροµίων και δρόµων, θα έχει
δυνατότητα πλύσης και αποµάκρυνσης των υπαρχόντων σκουπιδιών.
Το σύστηµα αυτό θα τροφοδοτείται από την πυροσβεστική αντλία και θα αποτελείται από:
- Μια µπάρα µε πολλαπλά ορειχάλκινα µπεκ, τοποθετηµένη στο εµπρόσθιο τµήµα του
αυτοκινήτου, για πλύση δρόµων µε πίεση.
Θα διαθέτει τουλάχιστον 7 µπεκ για κάθετη πλύση και το πλάτος εργασίας θα φθάνει τα
πέντε (5) µέτρα περίπου.
- ∆ύο µηχανισµούς (πάπιες), δεξιά και αριστερά των άκρων της εµπρόσθιας µπάρας, για
κατάβρεγµα δρόµων, γηπέδων κ.α. πλάτους 8 µέτρων περίπου.
- Ένα µηχανισµό (πάπια), καταβρέγµατος ασφάλτινων ή χωµάτινων δρόµων, ευρείας
γωνίας εκτόξευσης , τοποθετηµένο στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου, πλάτους 5 µέτρων
περίπου .
Σύστηµα αποκόλλησης αφισών και καθαρισµού επιφανειών
- Θα αποτελείται από ελαστικό σωλήνα 3/8’’ µήκους 15m µε πιστόλι υψηλής πίεσης µε τα
κατάλληλα ειδικά ακροφύσια για τις διάφορες χρήσεις.
Ο σωλήνας αυτός, θα τυλίγεται-εκτυλίσσεται σε ειδική αυτόµατη χαλύβδινη εκτυλίκτρια,
που θα βρίσκεται στο πίσω µέρος του οχήµατος.

- Με την προσθήκη του πιστολιού πλύσης, ο σωλήνας αυτός θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για πλύση (µε υψηλή πίεση νερού) πεζοδροµίων και κοινοχρήστων χώρων, αποκόλληση
αφισών, πλύση οχηµάτων, συντριβανιών, αγαλµάτων και άλλες χρήσεις της υπηρεσίας.
Σύστηµα ποτίσµατος
Μέσω ελαστικού σωλήνα που θα προσαρµόζεται σε ειδικό ταχυσύνδεσµο, θα γίνεται το
πότισµα δέντρων ή κήπων.
Ο σωλήνας θα είναι µήκους 20m θα είναι τυλιγµένος σε χειροκίνητη εκτυλίκτρια.
Σύστηµα Πυρόσβεσης
Το σύστηµα πυρόσβεσης, θα αποτελείται από σωλήνα πυροσβεστικού τύπου µήκους
30µέτρων, ενώ θα υπάρχει κατάλληλος ταχυσύνδεσµος για την πλήρωση από την αντλία
πυροσβεστικού τύπου.
Ακόµη, στο άκρο του σωλήνα θα υπάρχει ρυθµιζόµενος αυλός για πυροσβεστική χρήση.
Όλοι οι σύνδεσµοι και οι σωληνώσεις πυρόσβεσης θα είναι κατάλληλης µορφής και διατοµής
ώστε να υπάρχει πλήρης συµβατότητα του οχήµατος µε τους πυροσβεστικούς κρουνούς και
τα οχήµατα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στην οροφή του εµπρόσθιου µέρους της υπερκατασκευής θα υπάρχει πυροσβεστικό κανόνι
το οποίο θα έχει δυνατότητα κατάσβεσης πυρκαγιών σε απόσταση 30 µέτρων περίπου.

ΑΡΘΡΟ 3ο (Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια)
Το όχηµα, θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς
λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα
τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία απαιτήσεις :
• Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
• Ασφάλειας µηχανών – σήµανσης CE σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/42 (ενσωµάτωση µε το Π.∆.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).
Όλες οι γραµµές ηλεκτρικού ρεύµατος, πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια και να είναι
τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα να είναι
ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών
Το όχηµα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα,
όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς λειτουργίας και
κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας.
Θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία και την
ασφαλή λειτουργία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και τα οχήµατα θα είναι εφοδιασµένα
µε τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, στάθµευσης,
οµίχλης και φώτα ένδειξης περιµετρικά του οχήµατος .

Θα υπάρχουν προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση) και για
νυχτερινή λειτουργία. Το όχηµα θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες
(ζέβρες).
Εντός της καµπίνας του οδηγού, θα βρίσκεται το χειριστήριο µε όλες τις λειτουργίες της
υπερκατασκευής της εν λόγω υδροφόρας.
Παράλληλα θα υπάρχουν εενδεικτικές λυχνίες, οι οποίες θα
γνωστοποιούν την
ενεργοποίηση η όχι των βαλβίδων λειτουργίας, όπως επίσης θα υπάρχει και ηχητικό σήµα
που θα ενηµερώνει για την χαµηλή στάθµη νερού στη δεξαµενή και θα διακόπτει την
λειτουργία των αντλιών για την αποφυγή ζηµιών.
Στην πάνω πλευρά της καµπίνας του οδηγού, θα είναι τοποθετηµένος περιστρεφόµενος
φάρος πορτοκαλί χρώµατος. µε διακοπτόµενη λειτουργία.
Υποχρεωτικά θα υπάρχουν όλες οι προβλεπόµενες σηµάνσεις, για την αποφυγή
οιωνδήποτε επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους.

ΑΡΘΡΟ 4ο (Εκπαίδευση προσωπικού, παράδοση οχήµατος, ∆είγµα)
Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των
εργαζοµένων και των χειριστών εκ µέρους του αγοραστή, για το χειρισµό και συντήρηση του
οχήµατος.
Με την κατάθεση της προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης (χρόνος και πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών,
χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.).
Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση
των πινακίδων.
Η παράδοση του οχήµατος, θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου Χαϊδαρίου και ο χρόνος
παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 120 ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης
της Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Προκειµένου να διευκολυνθεί η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και να διαπιστωθεί η
συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών και των τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει, εντός
δέκα ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον προσφέροντα, αν αυτό
είναι αναγκαίο και όπου υποδειχθεί, να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης δείγµατος της
προσφερόµενης υπερκατασκευής µε ίδιο ή παρόµοιο πλαίσιο.
Στις πλευρές θα υπάρχει µε µεγάλα κεφαλαία γράµµατα η επωνυµία του ∆ήµου Χαϊδαρίου,
καθώς και επιγραφές τις οποίες θα ορίσει ο ∆ήµος.

ΑΡΘΡΟ 5ο (Τεχνική Υποστήριξη)
Οι προµηθευτές, κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών, οφείλουν να καταθέσουν:
-

Υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την προσφορά για την εγγύηση καλής
λειτουργίας για το πλήρες όχηµα, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δύο
ετών.
Η εγγύηση αυτή, θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και θα καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς
συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό του οχήµατος.

Κατά το χρονικό διάστηµα των δύο ετών, είναι υποχρεωτική η τακτική συντήρηση του
οχήµατος από την πλευρά του προµηθευτή και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του
∆ήµου.
- Υπεύθυνη δήλωση εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου
και
υπερκατασκευής, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών .
- Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη.
Το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι
µικρότερο από 10 ηµέρες.
- Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης και
επισκευών. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης και της αποκατάστασης, θα
γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί
βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.
Για το σκοπό αυτό, µε την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί και
αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Συνεργείου.
- Υπεύθυνη ∆ήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της
υπερκατασκευής ή των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνεται
ότι:
α) αποδέχονται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο,
β) θα καλύψουν τον ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και
απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιµο,
γ) θα καλύψουν τον ∆ήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν
αυτό απαιτηθεί.
- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναµο και
περιβαλλοντικής
διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναµο αυτού για τη διαδικασία
τεχνικής υποστήριξης του οικονοµικού φορέα.
Τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης,
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντιστοιχης συµφωνίας
αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.).

ΑΡΘΡΟ 6ο (Συµπληρωµατικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς)
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα προσκοµιστεί Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η
Έγκριση Τύπου για το ολοκληρωµένο όχηµα, θα κατατεθεί µε την παράδοση του
οχήµατος (Α.Π. 7990/27-4-2010 έγγραφο του Υπ. Εσ.), ώστε να είναι εφικτή η
ταξινόµηση των οχηµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί ∆ήλωση συµµόρφωσης
ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή, στην Ελληνική γλώσσα ή µε επίσηµη µετάφραση.
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθούν Αντίγραφα
πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 ή άλλο ισοδύναµο των
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την
κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης.
• Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί Άδεια λειτουργίας
Συνεργείου σε ισχύ, µε εµπειρία σε επισκευή και συντήρηση παρόµοιων οχηµάτων,

•

•

κατάσταση προσωπικού µε την οποία να προκύπτει/ αιτιολογείται η επάρκεια
ύπαρξης τεχνικού προσωπικού καθώς και περιγραφή του Τεχνικού εξοπλισµού της
επιχείρησης.
Παράλληλα, στην περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικού Συνεργείου, πέραν των
προαναφερθέντων, θα υποβληθεί και
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη του
Συνεργείου, ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών αυτών, για λογαριασµό του
αναδόχου.
Στην τεχνική προσφορά, θα συµπεριλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και
περιγραφές του πλαισίου και υπερκατασκευής του προσφερόµενου οχήµατος,
σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία
και οι δυνατότητες του προσφερόµενου οχήµατος.
Κατά την παράδοση, θα προσκοµιστεί κάθε αναγκαίο έγγραφο που απαιτείται για την
έκδοση πινακίδων του υπό προµήθεια πλυστικού οχήµατος.
Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση της οιασδήποτε συµπλήρωσης,
ενίσχυσης, βελτίωσης ή και τροποποίησης απαιτηθεί κατά τον τεχνικό έλεγχο του
οχήµατος από την αρµόδια υπηρεσία, εν όψει της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ-Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελ. : 4(4)/ 30-4-2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά χαρακτηριστικά του Πλυστικού
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
2. Πλαίσιο
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
3. Ηλεκτρική εγκατάσταση
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
4. Θαλαµίσκος Οδήγησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
5. Σύστηµα ∆ιεύθυνσης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
6. Σύστηµα Πέδησης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
7. Κινητήρας
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
8. Σύστηµα Μετάδοσης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
9. Άξονες – Αναρτήσεις- Ελαστικά
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
10. Στοιχεία Υπερκατασκευής
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
11. ∆εξαµενή νερού
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
12. Πίνακες ελέγχου και χειρισµών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
13. Αντλίες
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
14. Σύστηµα πλύσης δρόµων
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
15. Σύστηµα αποκόλλησης αφισών
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
16. Σύστηµα Πυρόσβεσης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
17. Σύστηµα ποτίσµατος
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18. Κίνηση της Υπερκατασκευής
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
19. Επιπλέον στοιχεία
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
20. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
21. Εκπαίδευση, Παράδοση, ∆είγµα
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
22. Τεχνική Υποστήριξη
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)
23. Συµπληρωµατικά Στοιχεία Προσφοράς
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη µελέτη)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

(Ζητείται η πλέον αναλυτική και επεξηγηµατική συµπλήρωση του Φύλλου Συµµόρφωσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ-Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Μελ. : 4(4)/ 30-4-2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α´
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Ωφέλιµο Φορτίο
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα,
Εκποµπή καυσαερίων
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης
Σύστηµα πέδησης
Σύστηµα αναρτήσεων
Καµπίνα οδήγησης
Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

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

8

∆εξαµενή νερού, υλικά και τρόπος
κατασκευής

100-120

10,00

9

Ηλεκτρικό και
χειριστήρια

100-120

6,00

10

Αντλίες νερού

100-120

6,00

100-120

10,00

11

Υδραυλικό

Σύστηµα,

Συστήµατα πλύσης

12

Λοιπός, πρόσθετος εξοπλισµός

100-120

8,00

13

ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

14

15

16

Εγγύηση καλής λειτουργίας αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση µετά την πώλησηΤεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούµενων ανταλλακτικών
– Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου –
Χρόνος αποκατάστασης
Χρόνος παράδοσης

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

προκύπτει από τον

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν=1 (100%)

(τύπος 2)

Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την
ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο:
λ = Ο.Π.
U
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο
σύγκρισης λ.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡ. & ΕΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/ 30-4-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ενός απορριµµατοφόρου
δορυφόρου τύπου πρέσας 6 κ.µ., ενός απορριµµατοφόρου τύπου πρέσας 8 κ.µ., ενός
πλυστικού- καταβρεκτικού οχήµατος πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων και τριών (3)
λεωφορείων αστικού τύπου, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από την υπηρεσία προστασίας
του Περιβάλλοντος και από τη ∆ηµοτική Συγκοινωνία του ∆ήµου Χαϊδαρίου.

ΑΡΘΡΟ 1ο- Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
- Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Του Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
- Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 22
παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων
µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”.
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”.
- Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
- Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
- Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές).
- Tου Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις”, άρθρο 5.
- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα
– Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.”
- Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης
και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες
διατάξεις)”
- Του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”.
− Του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007 -2013»,
− Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
− Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
− Του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών
− Του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά
για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισµό: α) των µη
«συνεργάσιµων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών µε «προνοµιακό φορολογικό
καθεστώς».
− Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
− Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,
− Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
− Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
− Του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»

− Της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
Παράλληλα και στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παρούσα µελέτη,
ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη ∆ιακήρυξη, όπου θα αναφέρονται τα
προαναφερθέντα, κάθε πιθανή επικαιροποίηση του θεσµικού πλαισίου, καθώς και
κάθε λήψη εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων του
∆ήµου Χαϊδαρίου.
ΑΡΘΡΟ 2ο- Συµβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η Σύµβαση
β. Η διακήρυξη του διαγωνισµού
γ. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός της προµήθειας
ε. Μελέτη- Τεχνικές Προδιαγραφές
ζ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
η. Η Προσφορά του συµµετέχοντα ή των συµµετεχόντων, που θα ανατεθεί η προµήθεια
(Τεχνική & Οικονοµική Προσφορά).
AΡΘΡΟ 3ο- Προϋπολογισµός, Χρηµατοδότηση της προµήθειας
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο συνολικό ποσό των 744.600,00 ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ του
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από τα Ανταποδοτικά Έσοδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου
(Επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας Χρηµατοδότησης).
ΑΡΘΡΟ 4ο – ∆ιαγωνισµός, χρόνος υποβολής προσφορών
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του ∆ιεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισµού και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από τεχνικοοικονοµική άποψη
προσφορά.
Η εκτέλεση της προµήθειας, θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου Χαϊδαρίου
και οι όροι διενέργειας του διαγωνισµού έχουν καθοριστεί µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν για µια ή και
περισσότερες ΟΜΑ∆ΕΣ όπου περιέχονται υπό προµήθεια µηχανήµατα και οχήµατα.
ΑΡΘΡΟ 5ο- Έγκριση Αποτελέσµατος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης
Για την έγκριση του αποτελέσµατος αποφασίζουν τα συλλογικά όργανα του ∆ήµου, µετά από
προηγούµενη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.
Στον προµηθευτή ή στους προµηθευτές που θα γίνει κατακύρωση, θα αποσταλεί ανακοίνωση
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα Νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 6ο- Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης µη συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών.
Προβλέπεται η προσκόµιση Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, η οποία καθορίζεται
σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύµβασης µη συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ, η οποία
θα προσκοµιστεί κατά την παραλαβή της εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα έχει χρονική
διάρκεια αυτή του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αυξηµένου κατά τρείς µήνες.
ΑΡΘΡΟ 7ο- Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια ειδών, θα καθοριστεί µε την
προσφορά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, σε καµία περίπτωση όµως δεν θα είναι
µικρότερος των εικοσιτεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής τους από το
∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 8ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να
υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
ΑΡΘΡΟ 9ο- Πληµµελής κατασκευή
Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισµού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η
υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 10ο- Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Εξοφλητικός λογαριασµός
Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την οριστική παραλαβή του υπό προµήθεια
είδους.
Η τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της
προµήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 12ο- Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια οχηµάτων, θα γίνει από αρµόδια επιτροπή,
που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και θα συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆.Σ. του
∆ήµου.
Η παραλαβή θα γίνει µετά την παράδοση των οχηµάτων, και θα αφορά την τεχνική,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαµβανοµένου υπό
προµήθεια µηχανήµατος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών
ανωµαλιών του.
Σε περίπτωση που µέρος, υποσύνολο η σύνολο των οχηµάτων παρουσιάσει βλάβη, αυτή θα
επισκευάζεται από τον προµηθευτή χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου, εντός του
προβλεπόµενου σταδίου εγγύησης καλής λειτουργίας .
Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζηµιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές
πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες.
Μετά την προσωρινή παραλαβή και όπως νοµίµως προβλέπεται, γίνεται η οριστική
παραλαβή µε την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής
(ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ΗΜΟΥ.
Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί από την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ µέσα 30 ηµέρες από την προσωρινή
παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και µόνο
εφόσον παρέλθουν οι 30 ηµέρες µετά από ειδική ενόχληση του προµηθευτή και δεν
διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη των
δικαιωµάτων του ∆ΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την αποθήκη του ∆ΗΜΟΥ αποδεικτικό
προσκόµισης τούτου.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ∆ΗΜΟ και δεν έχει
ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Άρθρο 13ο - Χρόνος παράδοσης
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία, εντός χρονικού
διαστήµατος 120 ηµερών από την ηµέρα ανάρτησης της Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, θα γίνει σ τ η ν έδρα του ∆ήµου Χαϊδαρίου.

Άρθρο 14ο- Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής µεταξύ
∆ήµου Χαϊδαρίου και προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας Νοµοθεσίας.

Χαϊδάρι, 30/4/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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