ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ
ΑΡΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΣΘΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΛΤΨΘ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΓΙΑ ΣΘΝ
΄΄ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΘΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ
ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ΄΄
κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο διακοςίων εξιντα τριϊν οχθμάτων (263) οχθμάτων διαφόρων
τφπων και κατθγοριϊν όπωσ αυτά περιγράφονται ςτα κάτωκι Είδθ από (Α) ζωσ και (ΙΒ) του παρόντοσ
τεφχουσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δφναται να υποβάλουν προςφορζσ για ζνα εκ’ των ειδϊν ι για το ςφνολο
αυτϊν. Σε περίπτωςθ που οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι κατακζςουν προςφορά για το ζνα ι περιςςότερα
είδθ τότε αυτι κα κατατεκεί για κάκε είδοσ χωριςτά.
ΕΙΔΟ Α:Ρρομικεια Εβδομιντα πζντε (75) Οχθμάτων Με Επίπεδθ Καρότςα Τφπου Pick-Up. (Εξιντα
(65)Υπθρεςιακά & Δζκα (10) Συμβατικά Ελεφκερου Χρωματιςμοφ).
ΕΙΔΟ Β:Ρρομικεια Ενενιντα (90 Ρεριπολικϊν Οχθμάτων Τφπου SUV (Ογδόντα (80) Υπθρεςιακοφ
Χρωματιςμοφ & Δζκα (10) Συμβατικά ελεφκερου Χρωματιςμοφ).
ΕΙΔΟ Γ:Ρρομικεια Ρενιντα (50) Συμβατικϊν Οχθμάτων ελεφκερου Χρωματιςμοφ.
ΕΙΔΟ Δ:Ρρομικεια Ρζντε (05) Συμβατικϊν Οχθμάτων ελεφκερου Χρωματιςμοφ.
ΕΙΔΟ Ε:Ρρομικεια Οκτϊ (08) Οχθμάτων Κλειςτοφ Τφπου VAN Μεταφοράσ Υλικϊν Μεικτοφ Βάρουσ ζωσ
3500 Kg.
ΕΙΔΟ Σ:Ρρομικεια Ρζντε (05) Οχθμάτων Μεταφοράσ Ρροςωπικοφ Τφπου VAN.
ΕΙΔΟ Η:Ρρομικεια Τριϊν (03) Οχθμάτων Μεταφοράσ Ρροςωπικοφ Τφπου VAN.
ΕΙΔΟ Θ:Ρρομικεια Δυο (02) Γερανοφόρων για τθν Μεταφορά οχθμάτων.
ΕΙΔΟ Θ:Ρρομικεια Είκοςι (20) Δίκυκλων Μοτοςυκλετϊν. (Δϊδεκα (12) Υπθρεςιακοφ Χρωματιςμοφ &
Οκτϊ (08) Συμβατικοφ ελεφκερου Χρωματιςμοφ).
ΕΙΔΟ Ι:Ρρομικεια δφο (02) Λεωφορείων Μεταφοράσ Ρροςωπικοφ.
ΕΙΔΟ ΙΑ:Ρρομικεια δφο (02) Βυτιοφόρων Οχθμάτων.
ΕΙΔΟ ΙΒ:Ρρομικεια ενόσ (01) Γερανοφόρου Οχιματοσ με υδραυλικό γερανό 20 τόνων και κιβωτάμαξα.
ΕΙΔΟ Α
ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΘΝ ΣΑ ΠΕΝΣΕ (75) ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΘ ΚΑΡΟΣΑ ΣΤΠΟΤ PICK-UP.
(ΕΞΘΝΣΑ ΠΕΝΣΕ (65) ΤΠΘΡΕΙΑΚΑ & ΔΕΚΑ (10) ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ)

1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο εβδομιντα πζντε (75) οχθμάτων (Εξιντα πζντε (65)
Υυπθρεςιακά & Δζκα (10) Συμβατικά Ελεφκερου Χρωματιςμοφ) με επίπεδθ καρότςα τφπου
Pick-Up.
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.

ΕΝΟΣΘΣΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
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ΑΠΑΙΣΘΕΙ

ΑΠΑΙΣΘΘ

2

ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

Γενικι περιγραφι
Τα οχιματα κα είναι θμιφορτθγά ανοικτοφ τφπου
«PICK-UP», καινοφργια (θμερομθνία καταςκευισ
μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ τεχνικισ
προςφοράσ),
ςφγχρονθσ
καταςκευισ
και
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, πρότυπο Euro 6 ι
νεότερο. (όπωσ απαιτείται από τθν ιςχφουςα
νομοκεςία).
Με τθν υποβολι των Τεχνικϊν προςφορϊν ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλει Υπεφκυνθ
διλωςθ ότι με τθν Ραράδοςθ των Οχθμάτων αυτά
κα ςυνοδεφονται με το Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ
(COC - Certificate of Conformiti) ι αντίγραφο αυτοφ.
Τα οχιματα κα διακζτουν διπλι καμπίνα επιβατϊν
για τθν άνετθ μεταφορά τουλάχιςτον τεςςάρων (04)
ατόμων (ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ), κα
διακζτουν τζςςερισ (04) πλευρικζσ πόρτεσ και πίςω
από τθν καμπίνα να υπάρχει χϊροσ φόρτωςθσ
(καρότςα).
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

ΝΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΦΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Να δοκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Τφποσ – Μοντζλο οχθμάτων.
Ζκδοςθ τφπου και επίπεδο εξοπλιςμοφ.
Εργοςτάςιο καταςκευισ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.2

ΚΙΝΘΣΘΡΑ

2.2.1

Ρετρελαιοκινθτιρασ, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ,
άμεςου ψεκαςμοφ (common rail), κυβιςμοφ τθσ
τάξθσ άνω των 1.800 κυβικϊν εκατοςτϊν.

ΝΑΙ

2.2.2

Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 110 Κw.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

2.2.3

2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
2.2.5.6
2.2.5.7

Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 360 Νm
Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν
ιςχφουςα Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
κινθτιρα:
Κυβιςμόσ.
Τφποσ κινθτιρα.
Μζγιςτθ ιςχφσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτθ ροπι ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν.
Σφςτθμα ελζγχου ρφπων.
Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου.

2.3.

ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ

2.3.1

Συμπλζκτθσ
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ενόσ (01) δίςκου, ξθροφ
τφπου και να λειτουργεί υδραυλικά ι μθχανικά.

2.2.4
2.2.5
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.3.2

2.3.3

Κιβϊτιο ταχυτιτων
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα ζχει
τουλάχιςτον πζντε (05) ςυγχρονιςμζνεσ ταχφτθτεσ
εμπρόςκιασ κίνθςθσ και μία (01) όπιςκεν.

ΝΑΙ

Το βιμα του διαφορικοφ να είναι κατάλλθλο για να
μπορεί το όχθμα, με πλιρεσ φορτίο να ανζλκει ςε
κλίςεισ εδάφουσ άνω του 30%. Θ κίνθςθ του
οχιματοσ να μεταδίδεται ςτουσ δφο (02) τροχοφσ και
ςτουσ τζςςερισ (04) κατ’ επιλογι (2WD/4WD) με
δυνατότθτα αργισ και γριγορθσ μετάδοςθσ κατ’
επιλογι. Να φζρουν ςυςτιματα περιοριςμοφ τθσ
ολίςκθςθσ των τροχϊν τουλάχιςτον ς’ ζνα άξονα
(εμπρόσ ι πίςω), ϊςτε τα οχιματα να μποροφν να
κινθκοφν εντόσ ι εκτόσ δρόμου (άςφαλτο, χϊμα,
χιόνι, πάγο, λάςπθ).

ΝΑΙ

Θ φπαρξθ μεςαίου διαφορικοφ το οποίο κα φζρει
ςφςτθμα περιοριςμοφ τθσ ολίςκθςθσ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.3.4

Να είναι εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα ακινθτοποίθςθσ
κινθτιρα (IMMOBILIZER).

2.3.5

Να περιγραφεί το προςφερόμενο ςφςτθμα
μετάδοςθσ και να δοκεί ο αρικμόσ ταχυτιτων του
κιβωτίου.

ΝΑΙ

2.3.6

Να υπάρχει δυνατότθτα κλειδϊματοσ πίςω
διαφορικοφ ι ιςοδφναμου, με μθχανικό ι
θλεκτρονικό ςφςτθμα.

ΝΑΙ

2.4

ΕΠΙΔΟΕΙ

2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5

Θ τελικι ταχφτθτα των οχθμάτων να είναι
τουλάχιςτον 160 Km/h.
Θ γωνία προςζγγιςθσ να είναι τουλάχιςτον 25ο και θ
γωνία ράμπασ τουλάχιςτον 20ο.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :
Μζγιςτθ ταχφτθτα (Κm/h).
Επιτάχυνςθ 0-100Km/h (sec).
Γωνία προςζγγιςθσ.
Γωνία φυγισ.
Γωνία ράμπασ.

2.5

ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ

2.5.1

Το τιμόνι να είναι θλεκτρικά ι υδραυλικά
υποβοθκοφμενο, να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ
των οχθμάτων, να ζχει ςφςτθμα αυτόματθσ
επαναφοράσ και να κλειδϊνει.

2.5.2

Να περιγραφεί το ςφςτθμα διεφκυνςθσ και να

2.4.1
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Διάμετροσ κφκλου ςτροφισ (m).
2.6

ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΡΣΘΘ

2.6.2.1
2.6.2.2

Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό ςφςτθμα
ανάρτθςθσ, με αποςβεςτιρεσ ςε κάκε τροχό, το
οποίο να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ δυνατι ευςτακι
και αςφαλι κίνθςι του, δεδομζνου ότι τα οχιματα
προορίηονται για χριςθ ςε δφςβατα εδάφθ
(χαλίκι,άμμοσ κ.α.)
Να περιγραφεί το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :
Τφποσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ.
Τφποσ πίςω ανάρτθςθσ.

2.7

ΤΣΘΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΕΔΘΘ

2.7.1

Να φζρουν ςφςτθμα φρζνων – πζδθςθσ ανεξάρτθτο,
υδραυλικό, διπλοφ κυκλϊματοσ με υποβοικθςθ
τφπου SERVO. Να υπάρχει χειροπζδθ (χειρόφρενο)
αςφαλείασ θ λειτουργία τθσ οποίασ να επιτυγχάνεται
με μικρό χειρομοχλό ι κουμπί τοποκετθμζνο κοντά
ςτθν κζςθ του οδθγοφ. Θ πζδθςθ να γίνεται εμπρόσ
με αεριηόμενουσ δίςκουσ και πίςω με ταμποφρα ι
δίςκουσ. Να φζρει υποχρεωτικά ςφςτθμα
αντιμπλοκαρίςματοσ
των τροχϊν (Α.Β.S.) και
θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ (ESP).

2.6.1

2.6.2

ΝΑΙ

2.7.2

Να περιγραφεί το ςφςτθμα πζδθςθσ και να δοκοφν
τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Διάμετροσ των δίςκων/ταμποφρων εμπρόσ – πίςω.

2.8

ΕΛΑΣΙΚΑ - ΗΑΝΣΕ

2.8.1

Τα ςϊτρα (ηάντεσ) κα είναι καταςκευαςμζνεσ από
χυτοςίδθρο (χαλφβδινο) ι από ελαφρφ κράμα
αλουμινίου μεγάλθσ αντοχισ. Τα ελαςτικά κα
πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.
661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουλίου 2009 <<για τισ
απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ αςφάλειασ
των
μθχανοκίνθτων
οχθμάτων
και
των
ρυμουλκοφμενων τουσ, και των ςυςτθμάτων,
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν τεχνικϊν
μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά>>
(ΕΕ L 200 τθσ 31.7.2009, ς. 1), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, για τθν κατθγορία των
οχθμάτων για τθν οποία προορίηονται * βλ. Άρκρο 8
(ταξινόμθςθ ελαςτικϊν) ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και
κα ςυνοδεφονται κατά την παράδοςη των
οχημάτων από ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ εγκριτικισ
αρχισ ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ
που αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 8

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ανωτζρω Κανονιςμοφ και του Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΘΕ
Αρικ.117 του Ραραρτιματοσ IV του ανωτζρω
Κανονιςμοφ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
Εντόσ τθσ τεχνικισ του προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ
του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του περί
προςκόμιςθσ τθσ ανωτζρω ζγκριςθσ τφπου. Να είναι
καταςκευισ τελευταίου δωδεκαμινου (12) πριν από
τθν παράδοςθ των οχθμάτων, καινοφργια, όχι από
αναγόμωςθ, χωρίσ αεροκαλάμουσ (TUBELESS),
κατάλλθλα για εντόσ και εκτόσ δρόμου χριςθ
(ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του
καταςκευαςτικοφ οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ
εφεδρικόσ τροχόσ ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε
αςφαλζσ ςθμείο του οχιματοσ.
2.8.2

Να φζρουν αλεξίβορβα (λαςπωτιρεσ) ςε όλουσ τουσ
τροχοφσ.

ΝΑΙ

2.8.3

Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο τφποσ, οι
διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ των
ελαςτικϊν και κατά προτίμθςθ το εργοςτάςιο
καταςκευισ και θ χϊρα προζλευςθσ αυτϊν.

ΝΑΙ

2.9

ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΘ – ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΕ

2.9.1

Θ εδαφικι ανοχι του οχιματοσ να είναι τουλάχιςτον
190mm και το μεταξόνιο τουλάχιςτον 2800mm.

2.9.2

Θ ελκτικι ικανότθτα του οχιματοσ κα είναι
τουλάχιςτον 2.500 Kg.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μεγαλφτερθ ελκτικι ικανότθτα κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
2.9.3

Το ωφζλιμο φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 900 Kg.

2.9.4

Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :

2.9.4.1

Ολικό μικοσ.

2.9.4.2

Εξωτερικό πλάτοσ με τουσ κακρζπτεσ.

2.9.4.3

Εξωτερικό φψοσ – χωρίσ τθν κεραία.

2.9.4.4

Μεταξόνιο.

2.9.4.5

Εμπρόςκιο μετατρόχιο.

2.9.4.6

Οπίςκιο μετατρόχιο.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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2.9.4.7

Διαςτάςεισ καρότςασ.

2.9.4.8

Απόβαρο.

2.9.4.9

Ωφζλιμο φορτίο.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.9.4.10 Μζγιςτο μεικτό βάροσ.
2.9.4.11 Ικανότθτα ζλξθσ με φρζνα (Kg) / χωρίσ φρζνα (Kg).
2.9.4.12 Χωρθτικότθτα δεξαμενισ καυςίμου (λίτρα).
2.10
2.10.1

ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ –ΕΚΠΟΜΠΕ ΡΤΠΩΝ

2.10.1.3 Εκτόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100Km).

ΑΦΑΛΕΙΑ

2.11.1

Ενεργητική αςφάλεια

2.11.1.1 Να περιγραφοφν αναλυτικά όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα ενεργθτικισ αςφάλειασ.

2.11.2.3
2.11.2.4

2.11.2.5
2.12

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.11

2.11.2.2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.10.1.4 Μικτι κατανάλωςθ (l/100Km).

2.11.2.1

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Να δοκοφν οι τιμζσ ωσ ακολοφκωσ:

2.10.1.2 Εντόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100Km).

2.11.2

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
Παθητική αςφάλεια
Τα
οχιματα
να
φζρουν
προςαρμοςμζνα
ρυκμιηόμενα υποςτθρίγματα κεφαλισ (προςκζφαλα)
ςε τουλάχιςτον τζςςερα (04) κακίςματα ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ.
Τα οχιματα να φζρουν υποχρεωτικά ηϊνεσ
αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ, εκ των
οποίων τουλάχιςτον οι τζςςερισ (04) να είναι τριϊν
(03) ςθμείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Να φζρουν υποχρεωτικά τουλάχιςτον τζςςερισ (04)
αερόςακουσ.
Να φζρουν πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ ςε όλεσ τισ
κφρεσ και πτυςςόμενθ κολϊνα τιμονιοφ (φψοσ και
κλίςθ).
Να περιγραφοφν όλα τα προςφερόμενα ςυςτιματα
πακθτικισ αςφάλειασ (κλωβοί αςφαλείασ, δοκοί
πλευρικισ πρόςκρουςθσ κ.λπ).
ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.12.1

2.12.2

2.12.3

2.12.4

2.12.5

2.12.6

2.12.7

2.12.8

2.12.9

Το αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ
καταςκευισ, να ζχει καλι μόνωςθ ζναντι του ιχου
και τθσ κερμότθτασ και να ζχει ανκεκτικι
επζνδυςθ που να επιδζχεται κακαριςμό. Να ζχουν
τζςςερισ (04) πλευρικζσ πόρτεσ με κρφςταλλα
αςφαλείασ τφπου SECURIT. Πλεσ οι πόρτεσ να είναι
μεταλλικζσ και να αςφαλίηουν αυτόματα με
κεντρικό κλείδωμα.
Στο κάλαμο των επιβατϊν να υπάρχουν
τοποκετθμζνα ζνα ι δφο φωτιςτικά που κα
ανάβουν και ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει
αςφαλίςει μια από τισ πόρτεσ του οχιματοσ. Σε
κατάλλθλθ κζςθ να υπάρχει ρευματοδότθσ για τθ
ςφνδεςθ φορθτισ λυχνίασ επίςκεψθσ (μπαλαντζηα).
Το δάπεδο κα ζχει προςτατευτικό τάπθτα και
επιπλζον να υπάρχουν και εργοςταςιακά
προςτατευτικά πατάκια (τφπου μοκζτασ) τα οποία
να είναι κινθτά για να κακαρίηονται.
Να φζρουν θλεκτρικά παράκυρα τουλάχιςτον ςτισ
δφο μπροςτινζσ κφρεσ του οχιματοσ, ο χειριςμόσ
τουσ να γίνεται για το κακζνα ξεχωριςτά, αλλά και
από τον οδθγό, ο οποίοσ να ζχει τθ δυνατότθτα να
αςφαλίηει τα κρφςταλλα των παρακφρων, εφόςον
φζρει θλεκτρικά παράκυρα και ςτισ πίςω κφρεσ.
Πλα τα κρφςταλλα αςφαλείασ (πλθν του
εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα) να φζρουν αντιθλιακι
προςταςία/μεμβράνθ αποχρϊςεωσ ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ τοποκζτθςθ τουσ κα
προκφψει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία
μασ πριν από τθν παράδοςθ των οχθμάτων.
Τα κακίςματα να είναι άνετα με επζνδυςθ
αντιιδρωτικοφ υλικοφ, ςκοφρασ απόχρωςθσ.
Το πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να κλειδϊνει (με
κλειδί αςφαλείασ), εφόςον δεν αςφαλίηει με
διαφορετικό τρόπο.
Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα άγκιςτρο ι άλλθ
κατάλλθλθ διάταξθ για τθν αςφαλι και χωρίσ
φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ ακινθτοποίθςισ
του.
Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα κζρμανςθσ
(καλοριφζρ) και εργοςταςιακό ςφςτθμα ψφξθσ (Air
Condition ι Clima) με ανάλογθ κερμαντικι ψυκτικι ικανότθτα, με ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα
μζςω μοτζρ τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων για
τουσ ζμπροςκεν επιβάτεσ.
Να υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα προσ το
αλεξινεμο.
Να φζρουν όλα τα φϊτα που προβλζπονται από τον
Κ.Ο.Κ. Να φζρουν υποχρεωτικά φϊτα ομίχλθσ πίςω,
φϊτα οπιςκοπορείασ που κα λειτουργοφν αυτόματα
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

μόλισ τεκεί θ όπιςκεν και τρίτο φωσ πζδθςθσ.
Επίςθσ είναι αποδεκτά από τθν Υπθρεςία μασ να
φζρουν φϊτα θμζρασ.
Ο χϊροσ φόρτωςθσ (καρότςα) να φζρει
μονοκόμματο εργοςταςιακό κάλυμμα (επζνδυςθ),
κατά προτίμθςθ πλαςτικό ςκοφρου χρϊματοσ.
Επίςθσ ο χϊροσ φόρτωςθσ κα φζρει εργοςταςιακό
καπάκι το οποίο κα είναι ςυρόμενου τφπου (όχι
ανοιγμζνο κακϋ φψοσ) με κλειδαριά, αεροδυναμικισ
ςχεδίαςθσ, μικροφ βάρουσ, το οποίο να παρζχει
απόλυτθ ςτεγανότθτα και προςταςία από τισ
2.12.10
καιρικζσ ςυνκικεσ ςτακερά τοποκετθμζνο επί του
οχιματοσ. Το υλικό καταςκευισ του κα είναι από
πολυεςτερικό υλικό ι από ανκρακόνθμα ι από
αλουμίνιο ι από άλλο αντίςτοιχο υλικό ι
ςυνδυαςμόσ αυτϊν. H απόχρωςθ του καπακιοφ να
ζχει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ. Να
αναφερκοφν οι αποχρϊςεισ. Δεν γίνεται αποδεκτό
φφαςμα.
Τα οχιματα να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα
απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ
2.12.11 τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ
του οχιματοσ. Να ζχουν δε οπωςδιποτε τα
παρακάτω:
2.12.11.1
2.12.11.2
2.12.11.3
2.12.11.4
2.12.11.5
2.12.11.6
2.12.11.7
2.12.11.8
2.12.11.9
2.12.11.10
2.12.11.11

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Ταχφμετρο και ςτροφόμετρο.
Δείκτθ
ποςότθτασ
καυςίμου
και
όργανο
κερμοκραςιϊν.
Ενδεικτικι λυχνία του ςυςςωρευτι και χαμθλισ
ςτάκμθσ/πίεςθσ λαδιοφ.
Θχθτικό όργανο.
Δφο (02) αλεξιλια (οδθγοφ-ςυνοδθγοφ).
Δυο (02) θλεκτρικοφσ εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ
ανά πλευρά) και ζναν (01) εςωτερικό.
Σφςτθμα
θλεκτροκίνθτων
υαλοκακαριςτιρων
τουλάχιςτον δφο (02) ταχυτιτων και ςφςτθμα
πλφςεωσ αλεξινεμου με νερό.
Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ Α.Β.S. και
λειτουργίασ αερόςακων.
Χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ αεριςμοφ.
ολόι.
Θλεκτρικό αναπτιρα.

Εργοςταςιακό ράδιο CD ι ράδιο MP3 με τουλάχιςτον
τζςςερα (04) θχεία και κεραία.
2.12.11.12 Επίςθσ όλα τα οχιματα να φζρουν εργοςταςιακό
υποβραχιϊνιο ςτθν κεντρικι κονςόλα (για οδθγό –
ςυνοδθγό).
2.12.11.13 Μια (01) τουλάχιςτον ποτθροκικθ εμπρόσ.
2.12.11.14 Να προςφερκοφν δφο (02) εργοςταςιακά κλειδιά ι
9

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

κάρτεσ εκκίνθςθσ του κάκε οχιματοσ.
Να φζρουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ με ςειρινα, για
τθν προςταςία του κάκε οχιματοσ ςε περίπτωςθ
κλοπισ ι ειςβολισ τρίτων όταν τα οχιματα είναι
αφφλακτα. Πλεσ οι κφρεσ των οχθμάτων κακϊσ και
το καπό κα είναι παγιδευμζνα από το ςυναγερμό.
Να δοκοφν πλιρεισ περιγραφικζσ πλθροφορίεσ του
τυχόν επιπλζον προςφερόμενου εξοπλιςμοφ
2.12.11.15
(εςωτερικοφ, εξωτερικοφ), των οργάνων ελζγχου
οδιγθςθσ κ.λ.π.
Με τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκοφν τα
πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίεσ για
τθν καλφτερθ αντίλθψθ των προςφερόμενων
2.12.12 οχθμάτων, κακϊσ και επικυρωμζνο αντίγραφο
κοινοποίθςθσ ζγκριςθσ τφπου του οχιματοσ από
χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά προτίμθςθ
Ελλθνικό.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
2.12.13
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Να φζρουν υπολογιςτι ταξιδιοφ ςε ψθφιακι οκόνθ
όπου κα αναφζρεται τουλάχιςτον, θ υπολειπομζνθ
2.12.14 απόςταςθ με το υπάρχον καφςιμο, θ κατανάλωςθ
καυςίμου μζςθ και ςυνολικι, θ ρφκμιςθ ϊρασ και
τυχόν λοιπζσ προειδοποιιςεισ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.12.15

Το κάκιςμα του οδθγοφ να είναι ρυκμιηόμενο κακ’
φψοσ.

2.12.16

Να φζρουν πίςω αιςκθτιρα παρκαρίςματοσ (τφπου
parktronik) με θχθτικι ζνδειξθ για τον οδθγό.

ΝΑΙ

Να φζρουν αποςπϊμενο κοτςαδόρο εργοςταςιακισ
καταςκευισ, με μζγιςτθ ελκτικι δυνατότθτα
αντίςτοιχθσ αυτισ των προςφερόμενων οχθμάτων
2.12.17 για τθν αςφαλι μεταφορά τρζιλερ και ςκαφϊν. Ο
κοτςαδόροσ να ζχει θλεκτρικι φφςα ςφνδεςθσ –
αποςφνδεςθσ με το τρζιλερ και θ εγκατάςταςθ του
να γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.13

ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ

2.13.1

Να φζρουν κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ ενιςχυμζνο
ςυςςωρευτι ο οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να
ανταποκρίνεται, διατθρϊντασ τθν αποδοτικότθτα
του, ςτισ αυξθμζνεσ καταναλϊςεισ του οχιματοσ με
τον
επιπλζον
εγκατεςτθμζνο
αςτυνομικό
εξοπλιςμό. Με τθν Τεχνικι προςφορά να κατατεκεί
υπεφκυνθ διλωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ότι ο
εν λόγω ςυςςωρευτισ ανταποκρίνεται ςτισ ωσ άνω
απαιτιςεισ. Να δοκοφν ο τφποσ, θ τάςθ, θ
χωρθτικότθτα του ςυςςωρευτι και θ ζνταςθ του
10

ΝΑΙ

εναλλάκτθ.

2.13.2

Να φζρουν αναμονι πλθςίον τθσ κζςθσ του
ςυνοδθγοφ, για τθν τοποκζτθςθ πομποδζκτθ
(αςυρμάτου) και κεραίασ αυτοφ, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία.

2.13.3

Το κάκε όχθμα να φζρει ςυςκευι VHF με τα εξισ
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
-Τάςθ τροφοδοςίασ 13,8 V DC (±10%)
-Ιςχφσ εξόδου τουλάχιςτον 25 W
-Μζγιςτεσ διαςτάςεισ: 160 (W) - 45(H)- 150 (D) mm
-Εςωτερικό μεγάφωνο και υποδοχι για εξωτερικό
-Εξωτερικό μεγάφωνο
-Αποςπϊμενο μικρόφωνο τφπου χοφφτασ
-Μνιμθ τουλάχιςτον 100 καναλιϊν
-Φωτιηόμενθ οκόνθ
-Ρρογραμματιηόμενα πλικτρα λειτουργιϊν
-Κεραία μζγιςτου μικουσ 60cm (ςυντονιςμζνθ), με
καλϊδιο τουλάχιςτον 4m
-Ο εξοπλιςμόσ να ζχει δυνατότθτα ςυνακρόαςθσ
τουλάχιςτον δφο (02) διαφλων επιλεγομζνων από
το χριςτθ
-Ο εξοπλιςμόσ να ζχει δυνατότθτα επικοινωνίασ ςε
ολόκλθρθ τθ Marine band με δυνατότθτα
προγραμματιςμοφ υπθρεςιακϊν καναλιϊν (εντόσ
Marine Band), που κα υποδειχκοφν από τθν
Υπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ τοποκζτθςθ του πομποδζκτθ (αςυρμάτου) και τθσ
κεραίασ αυτοφ, κα γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με
τθν Υπθρεςία.

2.14

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ - ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ

2.14.1

ΦΩΣΕΙΝΘ ΘΜΑΝΘ – ΜΠΑΡΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΟΧΘΜΑΣΑ
ΣΟΤ ΤΠΘΡΕΙΑΚΟΤ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ

Θ φωτεινι ςιμανςθ των οχθμάτων να γίνεται με
μπάρα φωτιςμοφ τεχνολογίασ «LED», θ οποία να
είναι τοποκετθμζνθ επί τθσ οροφισ του οχιματοσ
και να ζχει αεροδυναμικι μορφι για να
παρουςιάηει τθ μικρότερθ δυνατι αντίςταςθ ςτον
αζρα.
Να αποτελείται από μια ενιαία βάςθ από ελαφρφ
2.14.1.1.1 μζταλλο, ανκεκτικό ςε οξείδωςθ και ςτισ
ςτρεβλϊςεισ, όπου κα είναι εγκατεςτθμζνα
τουλάχιςτον δζκα ζξι (16) κατευκυντικά φωτιςτικά
ςϊματα τεχνολογίασ «LED» και δφο (02) ςυςτιματα
πλευρικϊν προβολζων ανίχνευςθσ και εφ’ όςον
απαιτείται, ανάλογεσ τροφοδοτικζσ μονάδεσ, όλα
ςε ενιαίο ςφνολο.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Το όλο ςφνολο να παρζχει απόλυτθ ςτεγανότθτα
ςτθ ςκόνθ και το νερό. Εφόςον το κάλυμμα είναι
από πλαςτικό υλικό, αυτό να είναι μεγάλθσ αντοχισ
Polycarbonate χρϊματοσ μπλε, που δεν κα
ξεκωριάηει από τθν επίδραςθ των θλιακϊν ακτινϊν.
Σε περίπτωςθ που κα ξεκωριάςει εντόσ ζξι (06)
ετϊν κα αντικακίςταται με μζριμνα του
προμθκευτι.
Κάκε κατευκυντικό φωτιςτικό ςϊμα τεχνολογίασ
«LED» να αποτελείται από τουλάχιςτον τρεισ (03)
λυχνίεσ «LED» με κάτοπτρο, γενιάσ ΙΙΙ ι
μεταγενζςτερθσ (διάμετροσ λυχνίασ τουλάχιςτον
5mm).
Να είναι τοποκετθμζνα επάνω ςτθ βάςθ τθσ
2.14.1.1.2 μπάρασ ωσ ζξθσ: ζξι (06) εμπρόσ, ζξι (06) πίςω και
τζςςερα (04) ςτισ άκρεσ τθσ μπάρασ υπό γωνία
μεταξφ τουσ. Αυτά να παράγουν ιςχυρζσ αναλαμπζσ
φωτιςμοφ ςε οριηόντιο επίπεδο 360° μοιρϊν, χωρίσ
να αφινουν τυφλό ςθμείο, εκ των οποίων τα δφο
(02) εμπρόσ να είναι χρϊματοσ λευκοφ, τα δφο (02)
πίςω ερυκροφ και τα υπόλοιπα δϊδεκα (12)
χρϊματοσ μπλε.
Τα κατευκυντικά φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ
«LED», για κάκε χρϊμα φωτιςμοφ, πρζπει να
μποροφν να ςυγχρονίηονται μεταξφ τουσ και
δφναται να είναι είτε αυτοτροφοδοτοφμενα
(δθλαδι να διακζτουν αυτόνομεσ ενςωματωμζνεσ
τροφοδοτικζσ μονάδεσ), είτε να τροφοδοτοφνται
από ανάλογεσ τροφοδοτικζσ μονάδεσ. Από αυτά, τα
χρϊματοσ μπλε να παράγουν τουλάχιςτον 70
αναλαμπζσ το λεπτό ζκαςτο, με τουλάχιςτον τρεισ
(03) διαφορετικοφσ τρόπουσ αναλαμπισ (μοτίβα),
2.14.1.1.3 τα ερυκρά να ζχουν τθ δυνατότθτα να
αναβοςβινουν εναλλάξ, ενϊ τα λευκά να
αναβοςβινουν εναλλάξ, και να παραμζνουν
ςτακερά αναμμζνα. Τα λευκά και τα ερυκρά να
δφναται να λειτουργοφν ανεξάρτθτα από τα
υπόλοιπα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Θ ςχεδίαςθ να εξαςφαλίηει ζντονθ φωτεινι
ςιμανςθ ςτο όχθμα και ταυτόχρονα να μθν είναι
εκτυφλωτικι,
για
τουσ
οδθγοφσ
των
ακολουκοφντων οχθμάτων.
Κάκε ςφςτθμα πλευρικοφ προβολζα ανίχνευςθσ να
2.14.1.1.4 φζρει κάτοπτρο και λυχνία αλογόνου ιςχφοσ
τουλάχιςτον 30 Watts και να προςτατεφεται από
διαφανζσ πλαςτικό κάλυμμα.
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ΝΑΙ

Θ λειτουργία των φανϊν τθσ μπάρασ να γίνεται από
τουλάχιςτον τζςςερισ (04) διακόπτεσ που κα
προςτατεφονται από ανεξάρτθτεσ αςφάλειεσ. Αυτοί
κα επιτρζπουν τθν επιλογι λειτουργίασ όλθσ τθσ
2.14.1.1.5 μπάρασ, των κατευκυντθρίων φωτιςτικϊν ςωμάτων
χρϊματοσ μπλε, των εμπρόσ λευκϊν και πίςω
ερυκρϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων αναγνϊριςθσ, των
δφο (02) πλευρικϊν προβολζων χωριςτά κακϊσ και
τθ δυνατότθτα εναλλαγισ μοτίβων.
Το μικοσ τθσ μπάρασ να καλφπτει όλο ςχεδόν το
2.14.1.1.6 πλάτοσ τθσ οροφισ του οχιματοσ. Το φψοσ χωρίσ τα
ςτθρίγματα να είναι ζωσ και 7 cm, το πλάτοσ ζωσ 32
cm, και το ςυνολικό τθσ βάροσ να είναι μζχρι 20 kg.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Το όλο ςφςτθμα τθσ μπάρασ να λειτουργεί με
θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 VDC, να ζχει
2.14.1.1.7 κατανάλωςθ ρεφματοσ ζωσ 20 Α, για τθν προςταςία
του οχιματοσ από υπερφόρτωςθ και να φζρει
αντιπαραςιτικι διάταξθ για να μθν δθμιουργεί
παρεμβολζσ ςτον πομποδζκτθ του οχιματοσ.
Θ μπάρα να ςυνοδεφεται από ειδικζσ βάςεισ
ςτιριξθσ, που να επιτρζπουν τθν ςτακερι
τοποκζτθςθ τθσ ςτθν οροφι των οχθμάτων. Αυτι
2.14.1.1.8 να τοποκετθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ
τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, ϊςτε να αποκλείεται θ
ειςροι νεροφ ςτα οχιματα και θ αποκόλλθςι τθσ
ακόμθ και ςτθ μζγιςτθ δυνατι ταχφτθτα των
οχθμάτων.
2.14.1.1.9 Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ φωτεινισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.
2.14.1.2.1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΦΩΣΕΙΝΘ ΘΜΑΝΘ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΟΧΘΜΑΣΑ
ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ

Να γίνεται με έναν
(1) μαγνθτικό́ φανό́ οροφισ
τεχνολογίασ «LED», με ςπειροειδζσ καλϊδιο και
προςτατευτικό κάλυμμα του μαγνιτθ
, για τθν
2.14.1.2.2 προςταςία του χρϊματοσ του οχιματοσ , ο οποίοσ
να εκπζμπει περιμετρικά έντονεσ δζςμεσ χρώματοσ
μπλε και να παραμζνει προςκολλθμζνοσ ςτθν
οροφί του οχθ́ματοσ , ςε ταχφτθτεσ άνω των 190
Km/h.
Ο φανόσ να αποτελείται από́ τουλάχιςτον οκτΐ (8)
λυχνίεσ «LED» με κάτοπτρο , γενιάσ III ι
2.14.1.2.3 μεταγενζςτερθσ και να ζχει τθ δυνατότθτα
εκπομπισ τουλάχιςτον τριϊν (3) διαφορετικϊν
τρόπων
αναλαμπϊν
(μοτίβα)
με
αρικμό́
13

ΝΑΙ

επαναλιψεων μεγαλφτερο από́ 70 αναλαμπζσ ανά́
λεπτό́. Θ εναλλαγί των μοτίβων τθσ φωτεινισ
ςιμανςθσ να πραγματοποιείται με διακόπτθ επί του
ςπειροειδζσ καλωδίου τθσ . Να λειτουργεί́ με
ςυνεχζσ ρεφμα τάςεωσ 12V DC και γείωςθ είτε
αρνθτικοφ́ είτε κετ ικοφ́ πόλου . Το ςυνολικό́ φψοσ
του φανοφ́ να είναι μζχρι και 11 cm και το βάροσ
του μικρότερο θ́ ίςο με
(1,2) κιλά́. Να ζχει
πιςτοποιθτικό́ R65 ωσ προσ τθν φωτεινότθτα του .
Να δθλϊνονται τα τεχνικά́ χαρακτθριςτικά́ και θ
ταχφτθτα ςε χιλιόμετρα που αντζχει ο φανόσ , όταν
είναι προςκολλθμζνοσ επί τθσ οροφισ.
Θ όλθ καταςκευί του φανοφ́ να καλφπτεται ςτεγανά́
με μονοκόμματο κάλυμμα από́ πλαςτικό́ υλικό́
μεγάλθσ αντοχισ
polycarbonate, ςε μπλε
απόχρωςθ, που δε κα ξεκωριάηει από́ τθν επίδραςθ
2.14.1.2.4
των θλιακϊν ακτινϊν και να παρζχει απολυτι
ςτεγανότθτα ςτθ ςκόνθ και το νερό́.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί́ τθν ανκεκτικότθτά του
καλφμματοσ για πζντε (05) τουλάχιςτον χρόνια.
2.14.2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΘΧΘΣΚΘ ΘΜΑΝΘ ( ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΟΧΘΜΑΣΑ )

Θ θχθτικι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων να γίνεται
μζςω θλεκτρονικισ ςειρινασ. Αυτι να λειτουργεί με
θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 VDC με γείωςθ κετικοφ ι
αρνθτικοφ πόλου και να ζχει μικρι κατανάλωςθ
θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία ςε κζςθ STAND-BY
να είναι μικρότερθ από 150 mA. Θ ιςχφσ εξόδου του
ενιςχυτι να είναι τουλάχιςτον 100Watts. Ο
ενιςχυτισ να παρζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ
τουλάχιςτον τριϊν (03) διαφορετικϊν ιχων
ςειρινασ ςε περιοχι ςυχνότθτασ από 500 ζωσ 1800
Hz, κακϊσ και εκπομπισ ομιλίασ από το θχείο με
2.14.2.1 ζνα μικρόφωνο -χειριςτιριο, το οποίο να ςτθρίηεται
ςε ςτιβαρι βάςθ θ οποία κα τοποκετθκεί κατόπιν
ςυνεννόθςθσ ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν
Υπθρεςία.
O ενιςχυτισ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να ζχει όςο
το δυνατόν μικρότερεσ διαςτάςεισ και να
2.14.2.2 τοποκετθκεί με τρόπο που δεν κα είναι ορατόσ από
το εξωτερικό μζροσ του οχιματοσ (εκτόσ από το
ντουλαπάκι), ςε ςθμείο κατόπιν ςυνεννόθςθσ που
κα προκφψει με τθν Υπθρεςία.
Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από
τυχαία αναςτροφι των πόλων και να είναι
εφοδιαςμζνοσ με αςφάλεια, που να αντικακίςταται
2.14.2.3
εφκολα και χωρίσ τθν ανάγκθ εργαλείων. Επίςθσ, να
φζρει διακόπτθ πλιρουσ απενεργοποίθςθσενεργοποίθςθσ αυτοφ, ςτο χϊρο του οδθγοφ.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει ιςχφ
τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να τοποκετθκεί ςε
2.14.2.4 κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ εξόδου του ιχου
«ςειρινασ» από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ
από 113 dB, ςε απόςταςθ 3 μζτρων από το θχείο.

2.14.3

2.14.4

2.14.5

2.14.6

Πλοι οι χειριςμοί τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ να πραγματοποιοφνται από το
μικρόφωνο – χειριςτιριο, το οποίο να φζρει
κατάλλθλο αρικμό διακοπτϊν, για τθν επιλογι των
τόνων ςειρινασ και των επικυμθτϊν επιλογϊν
λειτουργίασ τθσ μπάρασ φωτιςμοφ. Είναι αποδεκτό
από τθν Υπθρεςία μασ θ λειτουργία μπάρασ
φωτιςμοφ να γίνεται χωριςτά (π.χ. χειριςτιριο με
διακόπτεσ ι πάνελ κ.λ.π). Αυτό να ςυνδζεται ςτον
ενιςχυτι με αποςπϊμενο ςπειροειδζσ καλϊδιο και
να φζρει κόμβιο ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ ομιλίασ.
Θ λειτουργία τθσ φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ
να γίνεται μζςω ανεξάρτθτου θλεκτρολογικοφ
κυκλϊματοσ, το οποίο κα αςφαλίηεται με ξεχωριςτι
αςφάλεια, θ οποία κα αντικακίςταται εφκολα χωρίσ
τθν ανάγκθ εργαλείων.
Ο προμθκευτισ οφείλει να επιςυνάψει ςτθν
προςφορά του πιςτοποιθτικό δοκιμϊν και
μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ ςειρινασ.
(για τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικοφσ ιχουσ)
Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.

Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ φωτεινισ και
θχθτικισ ςιμανςθσ κα αποδεικνφονται με
πρωτότυπα εργοςταςιακά ι νομίμωσ επικυρωμζνα
φυλλάδια. Οι αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ κα φζρουν
ςιμανςθ CE, κα είναι ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά
2.14.7
πρότυπα και κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ
τφπου ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ για οχιματα,
αντίγραφο τθσ οποίασ νομίμωσ επικυρωμζνο να
κατατεκεί με τθν προςφορά.
Θ τοποκζτθςθ τθσ φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ
2.14.8 να γίνει ςε ςυνεννόθςθ και ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των
κατατικζμενων
τεχνικϊν
φυλλαδίων
και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
2.14.9
χαρακτθριςτικϊν τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ
αυτϊν.
Ο προμθκευτισ πρζπει να εγγυθκεί τθν καλι
2.14.10
λειτουργία τθσ φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ για
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ζξι (06) χρόνια
2.14.11

ΝΑΙ

ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ

Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των υπηρεςιακών
οχημάτων κα είναι μεταλλικοφ χρϊματοσ (γκρί –
αςθμί). Θ ακριβισ απόχρωςθ κα επιλεγεί κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν οροφι του οχιματοσ
να επικολλθκεί ο αρικμόσ κυκλοφορίασ αυτοφ
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία. Αριςτερά
και δεξιά των κυρϊν (οδθγοφ – ςυνοδθγοφ) κα
τοποκετθκοφν αυτοκόλλθτα με το ζμβλθμα του
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ
2.14.11.1 κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία πριν τθν
παράδοςθ των οχθμάτων. Επίςθσ κα φζρουν
πινακίδεσ (Λ.Σ.) όλα τα οχιματα με αφξοντα αρικμό
που κα δοκεί από τθν Υπθρεςία μασ κατά τθν
τοποκζτθςθ των αυτοκόλλθτων. Επί των οχθμάτων
κα επικολλθκοφν αριςτερά και δεξιά αυτοκόλλθτα
με τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.hcg.gr. Θ κζςθ
επικόλλθςθσ και θ απόχρωςθ τουσ κα γίνει κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία πριν τθν παράδοςθ
των υπθρεςιακϊν οχθμάτων.
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των ςυμβατικϊν
οχθμάτων ελευθζρου χρωματιςμοφ κα γίνει κατ ’
επιλογί, από́ τουλάχιςτον δυο
(2) διαφορετικζσ
2.14.11.2
αποχρϊςεισ από́ τισ προςφερόμενεσ του
εργοςταςιακοφ́ φυλλάδιοφ του οχιματοσ , ςφμφωνα
με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, κα τοποκετθκεί
κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κατάλλθλο
2.14.11.3 ςθμείο αυτοκόλλθτθ (ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων)
ζνδειξθ χρθματοδοτοφμενθσ προμικειασ ςε όλα τα
οχιματα.
2.15

2.15.1

2.15.2
2.15.2.1
2.15.2.2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα,
τουλάχιςτον από μία πλιρθ ςειρά εργαλείων παρελκομζνων αμζςου εξυπθρζτθςθσ (εργαλεία
αλλαγισ τροχοφ, κατςαβίδι, πζνςα, γρφλλοσ
ανφψωςθσ οχιματοσ κ.λ.π.), τοποκετθμζνων ςε
ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. Πλα τα εργαλεία πρζπει να
είναι ιςχυρισ καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι να
ζχουν υποςτεί αντιοξειδωτικι προςταςία και
ςκλιρυνςθ και να αναφζρονται με λεπτομζρεια
ςτθν προςφορά του προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται
από τον παρακάτω εξοπλιςμό:
Ζνα
(01)
αρκρωτό
τρίγωνο
αςφαλείασ
(ςτάκμευςθσ).
Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολοςκθτικζσ αλυςίδεσ
τοποκετθμζνεσ ςε ειδικι κικθ.
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ΝΑΙ
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2.15.2.3

2.15.2.4
2.15.2.5

2.15.2.6

2.15.2.7

Ζνα (01) πυροςβεςτιρα με κακαρό βάροσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) κιλϊν που να καλφπτει το
Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ-3 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ
Τυποποίθςθσ
(CEN),
ςτακερά
τοποκετθμζνο.
Ζνα (01) πλιρεσ φαρμακείο ςε ανάλογο κουτί.
Μαηί με τα οχιματα, να προςφερκοφν δφο (02)
πλιρεισ ςειρζσ ειδικϊν εργαλείων κατάλλθλων για
οποιαδιποτε επιςκευι ι εργαςία προετοιμαςίασ
(Service).
Να υπάρχει ιμάντασ ρυμοφλκθςθσ τουλάχιςτον
τριϊν (03) μζτρων για κάκε όχθμα κατάλλθλοσ για
ρυμοφλκθςθ με μζγιςτο βάροσ.
Ζνα φακό (π.χ. τφπου MAGLITE) τεχνολογίασ LED ο
οποίοσ να βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλθ
βάςθ εντόσ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ και ςφμφωνα
με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ φόρτιςθ του
φακοφ αυτοφ να γίνεται από τθν βάςθ μζςω
κατάλλθλθσ διάταξθσ από το θλεκτρικό ςφςτθμα
του αυτοκινιτου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΟΥ:
-Φωτεινι ροι να είναι τουλάχιςτον 1400 Lumens.
-Να είναι αδιάβροχοσ με IPX6 τουλάχιςτον.
-Θ διάρκεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε πλιρθ ιςχφ
να είναι ενενιντα (90) λεπτά τουλάχιςτον.
-Το μικοσ του να είναι από 12cm και άνω.
-Καταςκευι από αεροναυπθγικό αλουμίνιο ι
αλουμίνιο.
-Να διακζτει επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ ιόντων
λικίου (Li-Ion).
Κάκε φακόσ να φζρει τθ ςιμανςθ ‘CE’.

2.15.2.8

Να προςφερκεί κατάλλθλο ανκεκτικό κυτίο
κατάλλθλων
διατάςεων
για
κάκε
όχθμα
προκειμζνου και να είναι τοποκετθμζνα τα
παρελκόμενα των παραγράφων: 2.15.1, 2.15.2.1,
2.15.2.2, 2.15.2.3, 2.15.2.4, 2.15.2.6. Το υλικό
καταςκευισ του κυτίου κα είναι από πολυεςτερικό
υλικό ι από ανκρακόνθμα ι από αλουμίνιο ι από
άλλο αντίςτοιχο υλικό ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν. Το
κυτίο να είναι ανκεκτικό και να φζρει πϊμα με
κλειδαριά. Γίνεται αποδεκτό το κλείδωμα του
πϊματοσ να γίνεται και με λουκζτο αςφαλείασ.

3.

ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον
ζτθ ι 160.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο). Κατά
τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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3.1

προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ, θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.

ΝΑΙ

Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να
προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν
τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.

3.2

Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο και
ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία,
τθν οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και
των Service
των οχθμάτων (εργατικά και
ανταλλακτικά).

ΝΑΙ

Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ οίκου (εγχειρίδιο καταςκευαςτι).
Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο ςυντιρθςθσ ι
πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων του καταςκευαςτι.

3.3

Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
Επιπλζον, ο προμθκευτισ να δθλϊνει υποχρεωτικά
ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
και εφόςον δεν μπορεί να αποκαταςτακεί επιτόπου,
θ οποιαδιποτε βλάβθ από κινθτι μονάδα
προμθκευτι, αναλαμβάνει να καλφπτει με δαπάνεσ
του τθ μεταφορά των προςφερόμενων οχθμάτων,
εντόσ 48ωρϊν από τθ λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα
κεντρικά ςυνεργεία του ι ςτο πλθςιζςτερο
εξουςιοδοτθμζνο ι ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο, ςτισ
περιπτϊςεισ που :
α. Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιονδιποτε λόγο, από τα κατά
τόπουσ
εξουςιοδοτθμζνα
ι
ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία του δθλωκζντοσ δικτφου εξυπθρζτθςθσ.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία παφςει να
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ΝΑΙ

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προμθκευτι, για οποιονδιποτε λόγο και εφόςον δεν
υφίςταται άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι ςυνεργαηόμενο
ςυνεργείο του προμθκευτι, εντόσ του ίδιου Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν αντικατάςταςθ ι
επιςκευι εξαρτθμάτων των οχθμάτων, για κάκε
βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από λάκοσ
χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι
ςυντιρθςθ, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ,
υποχρεοφται
να
ενθμερϊνει
για
οποιαδιποτε
τροποποίθςθ
πραγματοποιείται
ςτο
δθλωκζν
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ και
εντόσ 24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο Λιμενικοφ
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ ενόσ
οχιματοσ μθ προερχόμενθσ από κακι χριςθ ι λόγω
ατυχιματοσ, να αντικακίςταται εξολοκλιρου από τθν
προμθκεφτρια εταιρεία κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ των
οχθμάτων ςε ανταλλακτικά και οργανωμζνο ςζρβισ
τουλάχιςτον για μία δεκαετία (10) από τθν
παράδοςι τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον προμθκευτι για
ανταλλακτικά πρζπει να ικανοποιοφνται άμεςα. Τα
ανταλλακτικά ι εξαρτιματα και θ εργαςία
τοποκζτθςθσ αυτϊν, που εγκακίςτανται από το
δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι να
καλφπτονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (01)
ζτουσ.
Ο προμθκευτισ να δθλϊνει το ςτακερό ποςοςτό τθσ
παρεχόμενθσ
ζκπτωςθσ
ςτισ
τιμζσ
των
ανταλλακτικϊν-αναλϊςιμων και τθσ εργαςίασ του
εκάςτοτε ιςχφοντοσ επίςθμου τιμοκαταλόγου. Θ
παρεχόμενθ ζκπτωςθ να ιςχφει υποχρεωτικά, ςε όλο
το ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο το
όχθμα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ –ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.
Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ, προλθπτικό ζλεγχο
καλισ λειτουργίασ των οχθμάτων, θλεκτρονικό
ζλεγχο μπαταρίασ και δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό
περιοδικό
ζλεγχο),
παρζχοντασ
ςχετικό
πιςτοποιθτικό-διλωςθ. Ο εν λόγω ζλεγχοσ να
παρζχεται μια (01) φορά κάκε ζτοσ για όλθ τθ
διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ςε όλο το ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προςφερόμενου οχιματοσ.
3.10

3.11

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν τεχνικι
προςφορά του να υποβάλλει κατάςταςθ του δικτφου
εξυπθρζτθςθσ ςυνεργείων ςε όλθ τθ Χϊρα.
Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 & 3.8)
υποχρεωτικά να ιςχφουν και για τθ φωτεινι
(υπθρεςιακϊν & ςυμβατικϊν οχθμάτων ελεφκερου
χρωματιςμοφ) και θχθτικι ςιμανςθ.

4

ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ

4.1

ΠΑΡΑΔΟΘ

4.1.1

4.1.2

Τοποκεςία
Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα πραγματοποιθκεί με
δαπάνεσ του προμθκευτι εντόσ Νομοφ Αττικισ ςε
χϊρο που κα υποδειχκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ από
τθν Υπθρεςία μασ.
Τα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ λειτουργία,
με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι τουσ και υγρό
πλφςθσ κρυςτάλλων, αντιψυκτικό, θ δε ςτάκμθ των
λιπαντικϊν να βρίςκεται ςτα προβλεπόμενα από τον
καταςκευαςτι επίπεδα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χρόνοσ
4.1.3

4.2

4.2.1
4.2.2

Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν υπθρεςία κα είναι
ζνασ (01) μινασ από τθ παράδοςθ των οχθμάτων.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για τθν
επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα
παρελκόμενα και γενικά τθ ςυμφωνία με τουσ
όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ.
Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ κα γίνει δειγματολθπτικά ςε
τρία (03) οχιματα, κατ’ επιλογι τθσ Επιτροπισ
παραλαβισ. Κατά αυτόν τα επιλεγζντα οχιματα κα
οδθγοφνται από οδθγοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε
διαδρομι 50 χιλιομζτρων, όπου γίνεται ζλεγχοσ τθσ
20

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.2.3

5

5.1
6
6.1

6.2

καλισ λειτουργίασ του κινθτιρα, του φωτιςμοφ,
φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ, κλείςιμο κυρϊν,
των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ψφξθσ, αεριςμοφ,
πζδθςθσ και γενικά όλου του εξοπλιςμοφ του
οχιματοσ. Μετά το τζλοσ τθσ διαδρομισ γίνεται
εξωτερικόσ ζλεγχοσ του κινθτιρα, του κιβωτίου
ταχυτιτων, του διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων
υγρϊν ςτο όχθμα για διαπίςτωςθ τυχόν διαρροϊν.
Οι δαπάνεσ του λειτουργικοφ ελζγχου κα βαρφνουν
τον προμθκευτι (π.χ. καφςιμα).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει δωρεάν, με κατάλλθλο
προςωπικό, ςτισ εγκαταςτάςεισ του, τζςςερισ (04)
τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα χειριςμοφ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του οχιματοσ.

ΝΑΙ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά
τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Να δοκοφν δυο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ ςειρζσ
τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν,
κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ ι
διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, για τθ Διαχείριςθ Υλικοφ και τα
Κεντρικά Συνεργεία. Επιπλζον τα ανωτζρω κα
δοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε περίπτωςθ που
υπάρχει online βάςθ δεδομζνων όπου μποροφν να
παρζχονται όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ, τότε ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν
Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω βάςθ.

7

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

7.1

Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι
προδιαγραφι
αναλυτικά
νοείται
ότι
κα
πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και
τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, ςτθ κατθγορία αυτι των
οχθμάτων.

7.2

ΝΑΙ

Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ, τθν κάκε
προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι περιγραφι
του προςφερόμενου οχιματοσ όπου ο κάκε
προμθκευτισ κα απαντά παράγραφο προσ
παράγραφο και με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ, ςε
όλα τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ πρζπει να
προςδιορίηει με ςαφινεια τα ςθμεία απόκλιςθσ.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίνονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ.
Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ
120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτα που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 40 και 60 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+........+ςν*Κν (1)
Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+.....+ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. - Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. - Μ ελαχ.),
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλθψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
<< Μ μζγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη
Ομάδα Α:
Σεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητασ – Απόδοςησ
Α/Α Κεφάλαια
/ Ραρ/φοι
1

2

§ 2.2.2

§ 2.3.3

Στοιχεία
Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 110 Kw. Μεγαλφτερθ
ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Το βιμα του διαφορικοφ να είναι κατάλλθλο για να
μπορεί το όχθμα, με πλιρεσ φορτίο, να ανζλκει ςε
κλίςεισ εδάφουσ άνω του 30%. Θ κίνθςθ του οχιματοσ να
μεταδίδεται ςτουσ δφο (02) τροχοφσ και ςτουσ τζςςερισ
22

Συντελεςτισ Βακμολογία
Βαρφτθτασ
15 %

(04) κατ’ επιλογι (2WD/4WD) με δυνατότθτα αργισ και
γριγορθσ μετάδοςθσ κατ’ επιλογι. Να φζρουν
ςυςτιματα περιοριςμοφ τθσ ολίςκθςθσ των τροχϊν
τουλάχιςτον ς’ ζνα άξονα (εμπρόσ ι πίςω), ϊςτε τα
οχιματα να μποροφν να κινθκοφν εντόσ ι εκτόσ δρόμου
(άςφαλτο, χϊμα, χιόνι, πάγο, λάςπθ).

10 %

Θ φπαρξθ μεςαίου διαφορικοφ το οποίο κα φζρει
ςφςτθμα περιοριςμοφ τθσ ολίςκθςθσ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
3

4

§ 2.9.2

Θ ελκτικι ικανότθτα του οχιματοσ κα είναι τουλάχιςτον
2.500 Kg.
Μεγαλφτερθ ελκτικι ικανότθτα κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

§ 2.12.13 Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Άκροιςμα Α Ομάδασ:

10 %

05 %
40 %

Ομάδα Β:
Εγγυήςεισ – Χρόνοσ Παράδοςησ
1

§ 3.1

Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ ι 160.000
χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο). Κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο προμθκευτισ ευκφνεται για
τθν καλι λειτουργία του μζςου και του εξοπλιςμοφ του
όπωσ
αυτόσ
προδιαγράφεται
ςτθν
τεχνικι
προδιαγραφι, θ οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και
ανεμπόδιςτθ λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ,
θ προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.

25 %

Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
2

§ 3.2

Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του εξοπλιςμοφ του όπωσ
αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ
καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο και ςτα
εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία, τθν
οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και των
Service των οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα χιλιόμετρα ι
23

20 %

τα χρονικά διαςτιματα που πραγματοποιοφνται αυτά,
ςφμφωνα με τισ προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ του
καταςκευαςτικοφ οίκου (εγχειρίδιο καταςκευαςτι). Να
κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο
φυλλάδιο όλων των προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων
του καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για περιςςότερα
Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον
Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
3

§ 4.1.3

Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ
και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.

15 %

Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθ
Άκροιςμα Β Ομάδασ:

60%

Σφνολο Ομάδων Α και Β :

100 %
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ΕΙΔΟ Β:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΕΝΘΝΣΑ (90 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΣΤΠΟΤ SUV
(ΟΓΔΟΝΣΑ (80) ΤΠΘΡΕΙΑΚΟΤ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ & ΔΕΚΑ (10) ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ
ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ)
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο ενενιντα (90) οχθμάτων (Ογδόντα (80) υπθρεςιακοφ
χρωματιςμοφ & δζκα (10) ςυμβατικά ελεφκερου χρωματιςμοφ ) τφπου SUV.
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.
ΕΝΟΣΘΣΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

2

ΑΠΑΙΣΘΕΙ

ΑΠΑΙΣΘΘ

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Γενικι περιγραφι
Τα οχιματα κα είναι επιβατθγά (καινοφργια με
θμερομθνία καταςκευισ μεταγενζςτερθ τθσ
θμερομθνίασ κατάκεςθσ τεχνικισ προςφοράσ),
ςφγχρονθσ καταςκευισ και αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ από τουσ νεότερουσ τφπουσ
τουλάχιςτον EURO 6 (όπωσ απαιτείται από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία), με κίνθςθ ςτουσ δφο
τροχοφσ ι με μόνιμθ τετρακίνθςθ (4WD) ι με
δυνατότθτα κίνθςθσ ςτουσ δφο (02) και ςτουσ
τζςςερισ (04) τροχοφσ κατ’ επιλογι (2WD/4WD).
Με τθν υποβολι των Τεχνικϊν προςφορϊν ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλει Υπεφκυνθ
διλωςθ ότι με τθν Ραράδοςθ των Οχθμάτων αυτά
κα
ςυνοδεφονται
με
το
Ριςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ *COC - Certificate of Conformiti+ ι
αντίγραφο αυτοφ.
Ο χϊροσ των επιβατϊν κα φζρει τζςςερισ (04)
πλευρικζσ πόρτεσ και κα είναι ικανόσ για τθν άνετθ
μεταφορά
πζντε
(05)
ατόμων
(ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ) και κα είναι
ενιαίου κλειςτοφ μεταλλικοφ αμαξϊματοσ.
ΣΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΦΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Να δοκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Τφποσ – Μοντζλο οχθμάτων.
Ζκδοςθ τφπου και επίπεδο εξοπλιςμοφ.
Εργοςτάςιο καταςκευισ.

2.2

ΚΙΝΘΣΘΡΑ

2.1

2.2.1

Βενηινοκινθτιρασ,

τετράχρονοσ,

υδρόψυκτοσ,
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

άμεςου ψεκαςμοφ (common rail), κυβιςμοφ τθσ
τάξθσ άνω των 1.300 κυβικϊν εκατοςτϊν.
Γίνονται αποδεκτά, θ φπαρξθ υπερςυμπιεςτι
(TURBO) και ςυςτιματα που ςυνδυάηουν τθν
υβριδικι τεχνολογία με Βενηινοκινθτιρων.

2.2.2

Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 84 Kw.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα
κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

2.2.3

Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 230 Nm.

2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
2.2.5.6
2.2.5.7

Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν
ιςχφουςα Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά
του κινθτιρα:
Κυβιςμόσ.
Τφποσ κινθτιρα.
Μζγιςτθ ιςχφσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτθ ροπι ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν.
Σφςτθμα ελζγχου ρφπων.
Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου.

2.3

ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ

2.2.4
2.2.5

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Συμπλζκτθσ
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ενόσ (01) δίςκου, ξθροφ
τφπου και να λειτουργεί υδραυλικά ι μθχανικά, ι
διπλοφ ςυμπλζκτθ ξθροφ ι υγροφ τφπου.
Κιβϊτιο ταχυτιτων
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα
ζχει τουλάχιςτον πζντε (05) ςυγχρονιςμζνεσ
ταχφτθτεσ εμπρόςκιασ κίνθςθσ και μία (01)
όπιςκεν.
Γίνεται αποδεκτό και θλεκτρονικά ελεγχόμενο
κιβϊτιο ςυνεχοφσ μεταβαλλόμενθσ ςχζςθσ
(αυτόματο ι θμιαυτόματο κιβϊτιο με ςειριακό
επιλογζα), ι κιβϊτιο διπλοφ ςυμπλζκτθ.
Θ κίνθςθ του οχιματοσ να μεταδίδεται ςτουσ δφο
τροχοφσ. Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα κίνθςθσ
με μόνιμθ τετρακινιςθ (4WD) ι με δυνατότθτα
κίνθςθσ ςτουσ δφο (02) ι ςτουσ τζςςερισ (04)
τροχοφσ κατ’ επιλογι (2WD/4WD).
Θ δυνατότθτα μόνιμθσ τετρακίνθςθσ (4WD) ι κατϋ
επιλογι
τετρακίνθςθ
(2WD/4WD)
κα
βακμολογθκεί
ςφμφωνα
με
το
πίνακα
αξιολόγθςθσ κριτθρίων.
Να φζρουν ςυςτιματα περιοριςμοφ τθσ
ολίςκθςθσ των τροχϊν τουλάχιςτον ς’ ζνα άξονα
(εμπρόσ ι πίςω), ϊςτε τα οχιματα να μποροφν να
26

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

κινθκοφν εντόσ ι εκτόσ δρόμου (άςφαλτο, χϊμα,
χιόνι, πάγο, λάςπθ).
2.3.4

Να
είναι
εφοδιαςμζνο
με
ςφςτθμα
ακινθτοποίθςθσ κινθτιρα (IMMOBILIZER).

2.3.5

Να περιγραφεί το προςφερόμενο ςφςτθμα
μετάδοςθσ, το ςφςτθμα περιοριςμοφ ολίςκθςθσ,
τυχόν χειριςτιρια τετρακίνθςθσ και να δοκεί ο
αρικμόσ ταχυτιτων του κιβωτίου.

2.4

ΕΠΙΔΟΕΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5

Θ τελικι ταχφτθτα των οχθμάτων να είναι
τουλάχιςτον 170 Km/h.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :
Μζγιςτθ ταχφτθτα (Κm/h).
Επιτάχυνςθ 0-100Km/h (sec).
Γωνία προςζγγιςθσ.
Γωνία φυγισ.
Γωνία ράμπασ.

2.5

ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ

2.5.1

Το τιμόνι να είναι υδραυλικό ι θλεκτρικά
υποβοθκοφμενο, να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ
των οχθμάτων να ζχει ςφςτθμα αυτόματθσ
επαναφοράσ και να κλειδϊνει.

ΝΑΙ

2.5.2

Να περιγραφεί το ςφςτθμα διεφκυνςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Διάμετροσ κφκλου ςτροφισ (m).

ΝΑΙ

2.6

ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΡΣΘΘ

2.4.1

2.6.2.1
2.6.2.2

Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό ςφςτθμα
ανάρτθςθσ, με αποςβεςτιρεσ ςε κάκε τροχό, το
οποίο να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ δυνατι ευςτακι
και αςφαλι κίνθςι του, δεδομζνου ότι τα οχιματα
προορίηονται για χριςθ ςε δφςβατα εδάφθ
(χαλίκι,άμμοσ κ.α.).
Να περιγραφεί το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :
Τφποσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ.
Τφποσ πίςω ανάρτθςθσ.

2.7

ΤΣΘΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΕΔΘΘ

2.6.1

2.6.2

2.7.1

Να φζρουν ανεξάρτθτο ςφςτθμα φρζνων πζδθςθσ, υδραυλικό, διπλοφ κυκλϊματοσ με
υποβοικθςθ τφπου SERVO. Να υπάρχει χειροπζδθ
(χειρόφρενο) αςφαλείασ θ λειτουργία τθσ οποίασ
να επιτυγχάνεται με μικρό χειρομοχλό ι κουμπί
τοποκετθμζνο κοντά ςτθν κζςθ του οδθγοφ. Θ
πζδθςθ να γίνεται εμπρόσ με αεριηόμενουσ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

δίςκουσ και πίςω να φζρει αεριηόμενουσ δίςκουσ
ι δίςκουσ. Να φζρει υποχρεωτικά ςφςτθμα
αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (Α.Β.S.) και
θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ (ESP) .
2.7.2

Να περιγραφεί το ςφςτθμα πζδθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :
Διάμετροσ των δίςκων.

2.8

ΕΛΑΣΙΚΑ - ΗΑΝΣΕ

2.8.1

Τα ςϊτρα (ηάντεσ) κα είναι καταςκευαςμζνεσ από
χυτοςίδθρο (χαλφβδινο) ι από ελαφρφ κράμα
αλουμινίου μεγάλθσ αντοχισ. Τα ελαςτικά κα
πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.
661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουλίου 2009 <<για τισ
απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ αςφάλειασ
των
μθχανοκίνθτων
οχθμάτων
και
των
ρυμουλκοφμενων τουσ, και των ςυςτθμάτων,
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν
τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα
οχιματα αυτά>> (ΕΕ L 200 τθσ 31.7.2009, ς. 1),
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, για τθν
κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία
προορίηονται * βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ
ελαςτικϊν) ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και κα
ςυνοδεφονται κατά την παράδοςη των οχημάτων
από ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ εγκριτικισ αρχισ
ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ που
αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 8 ανωτζρω
Κανονιςμοφ και του Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΘΕ Αρικ.117
του Ραραρτιματοσ IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ,
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. Εντόσ τθσ
τεχνικισ του προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
κα υποβάλλει ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των
νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων
του
περί
προςκόμιςθσ τθσ ανωτζρω ζγκριςθσ τφπου. Να
είναι καταςκευισ τελευταίου δωδεκαμινου (12)
πριν από τθν παράδοςθ των οχθμάτων,
καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ, χωρίσ
αεροκαλάμουσ (TUBELESS), κατάλλθλα για εντόσ
και εκτόσ δρόμου χριςθ (ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του καταςκευαςτικοφ
οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ
ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ ςθμείο
του οχιματοσ.
Θ τοποκζτθςθ ηαντϊν από αλουμίνιο κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

2.8.2

Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο τφποσ,
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

οι διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ
των ελαςτικϊν και κατά προτίμθςθ το εργοςτάςιο
καταςκευισ και θ χϊρα προζλευςθσ αυτϊν.
2.9
2.9.1

2.9.2

2.9.3

ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΘ - ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΕ
Θ εδαφικι ανοχι του οχιματοσ να είναι
τουλάχιςτον 165 mm και το μεταξόνιο
τουλάχιςτον 2500 mm.
Θ χωρθτικότθτα του χϊρου αποςκευϊν με δφο
ςειρζσ κακιςμάτων, ςε όρκια κζςθ και κάτω από
τθν εταηζρα, να είναι τουλάχιςτον 375 λίτρα και
άνω.
Ο χϊροσ αποςκευϊν να είναι εργοςταςιακισ
καταςκευισ και να δθλωκεί ο ακριβισ όγκοσ ςε
λίτρα.

ΝΑΙ

2.9.3.2

Εξωτερικό πλάτοσ με τουσ κακρζπτεσ.

2.9.3.3

Εξωτερικό φψοσ – χωρίσ τθν κεραία.

2.9.3.4

Μεταξόνιο.

2.9.3.5

Εμπρόςκιο μετατρόχιο.

2.9.3.6

Οπίςκιο μετατρόχιο.

2.9.3.7

Μζγιςτο μεικτό βάροσ.

2.9.3.8

Χωρθτικότθτα δεξαμενισ καυςίμου (λίτρα).

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ –ΕΚΠΟΜΠΕ ΡΤΠΩΝ
ΝΑΙ
Να δοκοφν οι τιμζσ ωσ ακολοφκωσ:

2.10.1.3

Εκτόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100Km).

2.10.1.4

Μικτι κατανάλωςθ (l/100Km).

2.11.1.1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εντόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100Km).

2.11.1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.10.1.2

2.11

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ολικό μικοσ.

2.10.1

ΝΑΙ

Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :

2.9.3.1

2.10

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΦΑΛΕΙΑ
ΝΑΙ

Ενεργθτικι αςφάλεια
Να περιγραφοφν αναλυτικά όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα ενεργθτικισ αςφάλειασ.
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ΝΑΙ

2.11.2

2.11.2.1

2.11.2.2

2.11.2.3
2.11.2.4
2.11.2.5
2.12

2.12.1

2.12.2

2.12.3

2.12.4

ΝΑΙ
Ρακθτικι αςφάλεια
Τα οχιματα να φζρουν προςαρμοςμζνα
ρυκμιηόμενα
υποςτθρίγματα
κεφαλισ
(προςκζφαλα) ςε όλα τα κακίςματα ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ.
Τα οχιματα να φζρουν υποχρεωτικά ηϊνεσ
αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ, εκ των
οποίων τουλάχιςτον οι τζςςερισ (04) να είναι
τριϊν (03) ςθμείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Να φζρουν υποχρεωτικά τουλάχιςτον ζξι (06)
αερόςακουσ.
Να φζρουν πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ ςε όλεσ
τισ κφρεσ.
Να περιγραφοφν όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα πακθτικισ αςφάλειασ (κλωβοί
αςφαλείασ, δοκοί πλευρικισ πρόςκρουςθσ κ.λπ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Το αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ
καταςκευισ, να ζχει καλι μόνωςθ ζναντι του ιχου
και τθσ κερμότθτασ και να ζχει ανκεκτικι
επζνδυςθ που να επιδζχεται κακαριςμό. Να ζχουν
τζςςερισ (04) πλευρικζσ πόρτεσ με κρφςταλλα
αςφαλείασ τφπου SECURIT. Πλεσ οι πόρτεσ να είναι
μεταλλικζσ και να αςφαλίηουν αυτόματα με
κεντρικό κλείδωμα.
Στο κάλαμο των επιβατϊν να υπάρχουν
τοποκετθμζνα ζνα ι δφο φωτιςτικά που κα
ανάβουν και ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει
αςφαλίςει μια από τισ πόρτεσ του οχιματοσ. Σε
κατάλλθλθ κζςθ να υπάρχει ρευματοδότθσ για τθ
ςφνδεςθ
φορθτισ
λυχνίασ
επίςκεψθσ
(μπαλαντζηα).
Το δάπεδο κα ζχει προςτατευτικό τάπθτα και
επιπλζον να υπάρχουν και εργοςταςιακά
προςτατευτικά πατάκια (τφπου μοκζτασ) τα οποία
να είναι κινθτά για να κακαρίηονται.
Ο χϊροσ αποςκευϊν να καλφπτεται ςτακερά και
να υπάρχει φωτιςμόσ.
Να φζρουν θλεκτρικά παράκυρα και ςτισ τζςςερισ
(04) πλαϊνζσ κφρεσ (μπρόσ – πίςω), ο χειριςμόσ
τουσ να γίνεται για το κακζνα ξεχωριςτά, αλλά και
από τον οδθγό, ο οποίοσ να ζχει τθ δυνατότθτα να
αςφαλίηει τα κρφςταλλα όλων των παρακφρων ι
τουλάχιςτον των πίςω παρακφρων. Πλα τα
κρφςταλλα αςφαλείασ (πλθν του εμπρόςκιου
ανεμοκϊρακα)
να
φζρουν
αντιθλιακι
προςταςία/μεμβράνθ αποχρϊςεωσ ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ τοποκζτθςθ τουσ κα
30

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.12.5

2.12.6

2.12.7

2.12.8

2.12.9

2.12.10

2.12.10.1
2.12.10.2
2.12.10.3
2.12.10.4
2.12.10.5
2.12.10.6

2.12.10.7

2.12.10.8

προκφψει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία
μασ πριν από τθν παράδοςθ των οχθμάτων.
Τα κακίςματα να είναι άνετα με επζνδυςθ
αντιιδρωτικοφ υλικοφ, ςκοφρασ απόχρωςθσ.
Το πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να κλειδϊνει
(με κλειδί αςφαλείασ), εφόςον δεν αςφαλίηει με
διαφορετικό τρόπο.
Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα άγκιςτρο ι άλλθ
κατάλλθλθ διάταξθ για τθν αςφαλι και χωρίσ
φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ ακινθτοποίθςισ
του.
Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα κζρμανςθσ
(καλοριφζρ) και εργοςταςιακό ςφςτθμα ψφξθσ
(Clima) με ανάλογθ κερμαντικι - ψυκτικι
ικανότθτα, με ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα μζςω
μοτζρ τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων για τουσ
ζμπροςκεν επιβάτεσ.
Να υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα προσ το
αλεξινεμο και τουσ πίςω επιβάτεσ.
Να φζρουν όλα τα φϊτα που προβλζπονται από
τον Κ.Ο.Κ. Επιπλζον να φζρει προβολείσ ομίχλθσ
εμπρόσ και φϊτα ομίχλθσ πίςω, φϊτα
οπιςκοπορείασ που κα λειτουργοφν αυτόματα
μόλισ τεκεί θ όπιςκεν και τρίτο φωσ πζδθςθσ.
Επίςθσ είναι αποδεκτά από τθν Υπθρεςία μασ να
φζρουν φϊτα θμζρασ.
Τα οχιματα να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα
απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ
τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά τθσ
πορείασ του οχιματοσ. Να ζχουν δε οπωςδιποτε
τα παρακάτω:
Ταχφμετρο και ςτροφόμετρο.
Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου και όργανο
κερμοκραςίασ.
Ενδεικτικι λυχνία του ςυςςωρευτι και χαμθλισ
ςτάκμθσ/πίεςθσ λαδιοφ.
Θχθτικό όργανο.
Δφο (02) αλεξιλια (οδθγοφ-ςυνοδθγοφ).
Δυο (02) θλεκτρικά ρυκμιηόμενουσ εξωτερικοφσ
κακρζπτεσ (ζνασ ανά πλευρά) και ζναν (01)
εςωτερικό.
Σφςτθμα θλεκτροκίνθτων υαλοκακαριςτιρων
τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων και ςφςτθμα
πλφςεωσ αλεξινεμου με νερό.
Εφόςον, προβλζπεται από το εργοςτάςιο
καταςκευισ, να φζρει και πίςω υαλοκακαριςτιρα
με ςφςτθμα πλφςεωσ.
Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ Α.Β.S.
και λειτουργίασ αερόςακων.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.12.10.9
2.12.10.10
2.12.10.11

2.12.10.12

2.12.10.13

2.12.10.14

2.12.10.15

2.12.11

2.12.12

Χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ αεριςμοφ.
ολόι.
Θλεκτρικό αναπτιρα ι ρευματοδότθ παροχισ
τάςθσ 12 volt.
Εργοςταςιακό ράδιο CD ι ράδιο MP3 με
τουλάχιςτον τζςςερα (04) θχεία και κεραία.
Επίςθσ όλα τα οχιματα να φζρουν εργοςταςιακό
υποβραχιϊνιο ςτθν κεντρικι κονςόλα (για οδθγό –
ςυνοδθγό).
Μια (01) τουλάχιςτον ποτθροκικθ εμπρόσ.
Να προςφερκοφν δφο (02) εργοςταςιακά κλειδιά ι
κάρτεσ εκκίνθςθσ του κάκε οχιματοσ.
Να φζρουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ με ςειρινα, για
τθν προςταςία του κάκε οχιματοσ ςε περίπτωςθ
κλοπισ ι ειςβολισ τρίτων όταν τα οχιματα είναι
αφφλακτα. Πλεσ οι κφρεσ των οχθμάτων κακϊσ και
το καπό κα είναι παγιδευμζνα από το ςυναγερμό.
Να δοκοφν πλιρεισ περιγραφικζσ πλθροφορίεσ
του τυχόν επιπλζον προςφερόμενου εξοπλιςμοφ
(εςωτερικοφ, εξωτερικοφ), των οργάνων ελζγχου
οδιγθςθσ κ.λ.π.
Με τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκοφν τα
πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίεσ
για τθν καλφτερθ αντίλθψθ των προςφερόμενων
οχθμάτων, κακϊσ και επικυρωμζνο αντίγραφο
κοινοποίθςθσ ζγκριςθσ τφπου του οχιματοσ από
χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά προτίμθςθ
Ελλθνικό.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.12.13

Να φζρουν υπολογιςτι ταξιδιοφ ςε ψθφιακι
οκόνθ όπου κα αναφζρεται μζςθ ταχφτθτα,
χρόνοσ, απόςταςθ, κατανάλωςθ καυςίμου μζςθ
και ςυνολικι, ρφκμιςθ ϊρασ και προειδοποιιςεισ.

ΝΑΙ

2.12.14

Το κάκιςμα του οδθγοφ να είναι ρυκμιηόμενο κακ’
φψοσ.

ΝΑΙ

2.12.15

Τα οχιματα κα φζρουν πίςω αιςκθτιρα
παρκαρίςματοσ (τφπου parktronik) με θχθτικι
ζνδειξθ για τον οδθγό.

ΝΑΙ

2.12.16

Να
φζρουν
αποςπϊμενο
κοτςαδόρο
εργοςταςιακισ καταςκευισ, με μζγιςτθ ελκτικι
δυνατότθτα
αντίςτοιχθσ
αυτισ
των
προςφερόμενων οχθμάτων για τθν αςφαλι
μεταφορά τρζιλερ και ςκαφϊν. Ο κοτςαδόροσ να
ζχει θλεκτρικι φφςα ςφνδεςθσ – αποςφνδεςθσ με
το τρζιλερ και θ εγκατάςταςθ του να γίνει
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.

ΝΑΙ
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2.13

ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ

2.13.1

Να φζρουν κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ ενιςχυμζνο
ςυςςωρευτι ο οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να
ανταποκρίνεται, διατθρϊντασ τθν αποδοτικότθτα
του, ςτισ αυξθμζνεσ καταναλϊςεισ του οχιματοσ
με τον επιπλζον εγκατεςτθμζνο αςτυνομικό
εξοπλιςμό. Με τθν Τεχνικι προςφορά να
κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ του Υποψιφιου
Αναδόχου ότι ο εν λόγω ςυςςωρευτισ
ανταποκρίνεται ςτισ ωσ άνω απαιτιςεισ. Να
δοκοφν ο τφποσ, θ τάςθ, θ χωρθτικότθτα του
ςυςςωρευτι και θ ζνταςθ του εναλλάκτθ.

2.13.2

Το κάκε όχθμα να φζρει ςυςκευι VHF με τα εξισ
τεχνικά χαρακτθριςτικά:
-Τάςθ τροφοδοςίασ 13,8 V DC (±10%)
-Ιςχφσ εξόδου τουλάχιςτον 25 W
-Μζγιςτεσ διαςτάςεισ: 160 (W) - 45(H)- 150 (D)
mm
-Εςωτερικό μεγάφωνο και υποδοχι για
εξωτερικό
-Εξωτερικό μεγάφωνο
-Αποςπϊμενο μικρόφωνο τφπου χοφφτασ
-Μνιμθ τουλάχιςτον 100 καναλιϊν
-Φωτιηόμενθ οκόνθ
-Ρρογραμματιηόμενα πλικτρα λειτουργιϊν
-Κεραία μζγιςτου μικουσ 60cm (ςυντονιςμζνθ),
με καλϊδιο τουλάχιςτον 4m
-Ο εξοπλιςμόσ να ζχει δυνατότθτα ςυνακρόαςθσ
τουλάχιςτον δφο (02) διαφλων επιλεγομζνων
από το χριςτθ
-Ο εξοπλιςμόσ να ζχει δυνατότθτα επικοινωνίασ
ςε ολόκλθρθ τθ Marine band με δυνατότθτα
προγραμματιςμοφ υπθρεςιακϊν καναλιϊν (εντόσ
Marine Band), που κα υποδειχκοφν από τθν
Υπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Θ τοποκζτθςθ του πομποδζκτθ (αςυρμάτου) και
τθσ κεραίασ αυτοφ, κα γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθν Υπθρεςία.

2.13.2

Να φζρουν αναμονι πλθςίον τθσ κζςθσ του
ςυνοδθγοφ, για τθν τοποκζτθςθ πομποδζκτθ
(αςυρμάτου) και κεραίασ αυτοφ, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία.

2.14

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ - ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ

2.14.1

ΦΩΣΕΙΝΘ ΘΜΑΝΘ – ΜΠΑΡΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ
ΤΠΘΡΕΙΑΚΑ ΟΧΘΜΑΣΑ
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ΝΑΙ

2.14.1.1

Θ φωτεινι ςιμανςθ των οχθμάτων να γίνεται με
μπάρα φωτιςμοφ τεχνολογίασ «LED», θ οποία να
είναι τοποκετθμζνθ επί τθσ οροφισ του οχιματοσ
και να ζχει αεροδυναμικι μορφι για να
παρουςιάηει τθ μικρότερθ δυνατι αντίςταςθ ςτον
αζρα.
Να αποτελείται από μια ενιαία βάςθ από ελαφρφ
μζταλλο, ανκεκτικό ςε οξείδωςθ και ςτισ
ςτρεβλϊςεισ, όπου κα είναι εγκατεςτθμζνα
τουλάχιςτον δζκα ζξι (16) κατευκυντικά φωτιςτικά
ςϊματα τεχνολογίασ «LED» και δφο (02)
ςυςτιματα πλευρικϊν προβολζων ανίχνευςθσ και
εφ’ όςον απαιτείται, ανάλογεσ τροφοδοτικζσ
μονάδεσ, όλα ςε ενιαίο ςφνολο.

ΝΑΙ

Το όλο ςφνολο να παρζχει απόλυτθ ςτεγανότθτα
ςτθ ςκόνθ και το νερό. Εφόςον το κάλυμμα είναι
από πλαςτικό υλικό, αυτό να είναι μεγάλθσ
αντοχισ Polycarbonate χρϊματοσ μπλε, που δεν
κα ξεκωριάηει από τθν επίδραςθ των θλιακϊν
ακτινϊν. Σε περίπτωςθ που κα ξεκωριάςει εντόσ
ζξι (06) ετϊν κα αντικακίςταται με μζριμνα του
προμθκευτι.

2.14.1.2

2.14.1.3

Κάκε κατευκυντικό φωτιςτικό ςϊμα τεχνολογίασ
«LED» να αποτελείται από τουλάχιςτον τρεισ (03)
λυχνίεσ «LED» με κάτοπτρο, γενιάσ ΙΙΙ ι
μεταγενζςτερθσ (διάμετροσ λυχνίασ τουλάχιςτον
5mm).
Να είναι τοποκετθμζνα επάνω ςτθ βάςθ τθσ
μπάρασ ωσ ζξθσ: ζξι (06) εμπρόσ, ζξι (06) πίςω και
τζςςερα (04) ςτισ άκρεσ τθσ μπάρασ υπό γωνία
μεταξφ τουσ. Αυτά να παράγουν ιςχυρζσ
αναλαμπζσ φωτιςμοφ ςε οριηόντιο επίπεδο 360°
μοιρϊν, χωρίσ να αφινουν τυφλό ςθμείο, εκ των
οποίων τα δφο (02) εμπρόσ να είναι χρϊματοσ
λευκοφ, τα δφο (02) πίςω ερυκροφ και τα
υπόλοιπα δϊδεκα (12) χρϊματοσ μπλε.
Τα κατευκυντικά φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ
«LED», για κάκε χρϊμα φωτιςμοφ, πρζπει να
μποροφν να ςυγχρονίηονται μεταξφ τουσ και
δφναται να είναι είτε αυτοτροφοδοτοφμενα
(δθλαδι να διακζτουν αυτόνομεσ ενςωματωμζνεσ
τροφοδοτικζσ μονάδεσ), είτε να τροφοδοτοφνται
από ανάλογεσ τροφοδοτικζσ μονάδεσ. Από αυτά,
τα χρϊματοσ μπλε να παράγουν τουλάχιςτον 70
αναλαμπζσ το λεπτό ζκαςτο, με τουλάχιςτον τρεισ
(03) διαφορετικοφσ τρόπουσ αναλαμπισ (μοτίβα),
τα ερυκρά να ζχουν τθ δυνατότθτα να
αναβοςβινουν εναλλάξ, ενϊ τα λευκά να
34

ΝΑΙ

ΝΑΙ

αναβοςβινουν εναλλάξ, και να παραμζνουν
ςτακερά αναμμζνα. Τα λευκά και τα ερυκρά να
δφναται να λειτουργοφν ανεξάρτθτα από τα
υπόλοιπα.
Θ ςχεδίαςθ να εξαςφαλίηει ζντονθ φωτεινι
ςιμανςθ ςτο όχθμα και ταυτόχρονα να μθν είναι
εκτυφλωτικι,
για
τουσ
οδθγοφσ
των
ακολουκοφντων οχθμάτων.

2.14.1.4

Κάκε ςφςτθμα πλευρικοφ προβολζα ανίχνευςθσ
να φζρει κάτοπτρο και λυχνία αλογόνου ιςχφοσ
τουλάχιςτον 30 Watts και να προςτατεφεται από
διαφανζσ πλαςτικό κάλυμμα.

ΝΑΙ

2.14.1.5

Θ λειτουργία των φανϊν τθσ μπάρασ να γίνεται
από τουλάχιςτον τζςςερισ (04) διακόπτεσ που κα
προςτατεφονται από ανεξάρτθτεσ αςφάλειεσ.
Αυτοί κα επιτρζπουν τθν επιλογι λειτουργίασ όλθσ
τθσ μπάρασ, των κατευκυντθρίων φωτιςτικϊν
ςωμάτων χρϊματοσ μπλε, των εμπρόσ λευκϊν και
πίςω
ερυκρϊν
φωτιςτικϊν
ςωμάτων
αναγνϊριςθσ, των δφο (02) πλευρικϊν προβολζων
χωριςτά κακϊσ και τθ δυνατότθτα εναλλαγισ
μοτίβων.

ΝΑΙ

2.14.1.6

Το μικοσ τθσ μπάρασ να καλφπτει όλο ςχεδόν το
πλάτοσ τθσ οροφισ του οχιματοσ. Το φψοσ χωρίσ
τα ςτθρίγματα να είναι ζωσ και 7 cm, το πλάτοσ
ζωσ 32 cm, και το ςυνολικό τθσ βάροσ να είναι
μζχρι 20 kg.

2.14.1.7

Το όλο ςφςτθμα τθσ μπάρασ να λειτουργεί με
θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 VDC, να ζχει
κατανάλωςθ ρεφματοσ ζωσ 20 Α, για τθν
προςταςία του οχιματοσ από υπερφόρτωςθ και
να φζρει αντιπαραςιτικι διάταξθ για να μθν
δθμιουργεί παρεμβολζσ ςτον πομποδζκτθ του
οχιματοσ.

2.14.1.8

Θ μπάρα να ςυνοδεφεται από ειδικζσ βάςεισ
ςτιριξθσ, που να επιτρζπουν τθν ςτακερι
τοποκζτθςθ τθσ ςτθν οροφι των οχθμάτων. Αυτι
να τοποκετθκεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ
τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, ϊςτε να αποκλείεται θ
ειςροι νεροφ ςτα οχιματα και θ αποκόλλθςι τθσ
ακόμθ και ςτθ μζγιςτθ δυνατι ταχφτθτα των
οχθμάτων.

2.14.1.9

Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ φωτεινισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.

2.14.1.2.1

ΦΩΣΕΙΝΘ ΘΜΑΝΘ ΣΩΝ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ
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ΟΧΘΜΑΣΩΝ

2.14.1.2.2

Να γίνεται με έναν (1) μαγνθτικό́ φανό́ οροφισ
τεχνολογίασ «LED», με ςπειροειδζσ καλϊδιο και
προςτατευτικό κάλυμμα του μαγνιτθ , για τθν
προςταςία του χρϊματοσ του οχι ματοσ, ο οποίοσ
να εκπζμπει περιμετρικά́ έντονεσ δζςμεσ
χρϊματοσ μπλε και να παραμζνει προςκολλθμζνοσ
ςτθν οροφί του οχθ́ματοσ , ςε ταχφτθτεσ άνω των
190 Km/h.

ΝΑΙ

2.14.1.2.3

Ο φανόσ να αποτελείται από́ τουλάχιςτον οκτΐ (8)
λυχνίεσ «LED» με κάτοπτρο, γενιάσ III ι
μεταγενζςτερθσ και να ζχει τθ δυνατότθτα
εκπομπισ τουλάχιςτον τριϊν
(3) διαφορετικϊν
τρόπων αναλαμπϊν
(μοτίβα) με αρικμό́
επαναλιψεων μεγαλφτερο από́ 70 αναλαμπζσ ανά́
λεπτό́. Θ εναλλαγί των μοτίβων τθσ φωτεινισ
ςιμανςθσ να πραγματοποιείται με διακόπτθ επί
του ςπειροειδζσ καλωδίου τθσ . Να λειτουργεί́ με
ςυνεχζσ ρεφμα τάςεωσ 12V DC και γείωςθ είτε
αρνθτικοφ́ είτε κετικοφ́ πόλου . Το ςυνολικό́ φψοσ
του φανοφ́ να είναι μζχρι και 11 cm και το βάροσ
του μικρότερο θ́ ίςο με
(1,2) κιλά́. Να ζχει
πιςτοποιθτικό́ R65 ωσ προσ τθν φωτεινότθτα του .
Να δθλϊνονται τα τεχνικά́ χαρακτθριςτικά́ και θ
ταχφτθτα ςε χιλιόμετρα που αντζχει ο φανόσ , όταν
είναι προςκολλθμζνοσ επί τθσ οροφισ.

ΝΑΙ

2.14.1.2.4

Θ όλθ καταςκευί του φανοφ́ να καλφπτεται
ςτεγανά́ με μονοκόμματο κάλυμμα από́ πλαςτικό́
υλικό́ μεγάλθσ αντοχισ polycarbonate, ςε μπλε
απόχρωςθ, που δε κα ξεκωριάηει από́ τθν
επίδραςθ των θλιακϊν ακτινϊν και να παρζχει
απολυτι ςτεγανότθτα ςτθ ςκόνθ και το νερό́.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί́ τθν ανκ
εκτικότθτά
του καλύμματοσ για πέντε (5) τουλάχιςτον χρόνια.

2.14.2

ΘΧΘΣΚΘ ΘΜΑΝΘ ( ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΟΧΘΜΑΣΑ )

2.14.2.1

Θ θχθτικι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων να γίνεται
μζςω θλεκτρονικισ ςειρινασ. Αυτι να λειτουργεί
με θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 VDC με γείωςθ
κετικοφ ι αρνθτικοφ πόλου και να ζχει μικρι
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία ςε
κζςθ STAND-BY να είναι μικρότερθ από 150 mA. Θ
ιςχφσ εξόδου του ενιςχυτι να είναι τουλάχιςτον
100Watts. Ο ενιςχυτισ να παρζχει τθ δυνατότθτα
επιλογισ τουλάχιςτον τριϊν (03) διαφορετικϊν
ιχων ςειρινασ ςε περιοχι ςυχνότθτασ από 500
ζωσ 1800 Hz, κακϊσ και εκπομπισ ομιλίασ από το
θχείο με ζνα μικρόφωνο -χειριςτιριο, το οποίο να
ςτθρίηεται ςε ςτιβαρι βάςθ θ οποία κα
τοποκετθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςε ςθμείο που
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κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία.

2.14.2.2

O ενιςχυτισ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να ζχει
όςο το δυνατόν μικρότερεσ διαςτάςεισ και να
τοποκετθκεί με τρόπο που δεν κα είναι ορατόσ
από το εξωτερικό μζροσ του οχιματοσ (εκτόσ από
το ντουλαπάκι), ςε ςθμείο κατόπιν ςυνεννόθςθσ
που κα προκφψει με τθν Υπθρεςία.
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2.14.2.3

Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από
τυχαία αναςτροφι των πόλων και να είναι
εφοδιαςμζνοσ
με
αςφάλεια,
που
να
αντικακίςταται εφκολα και χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων. Επίςθσ, να φζρει διακόπτθ πλιρουσ
απενεργοποίθςθσ-ενεργοποίθςθσ αυτοφ, ςτο χϊρο
του οδθγοφ.
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2.14.2.4

Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει ιςχφ
τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ εξόδου του ιχου
«ςειρινασ» από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ
από 113 dB, ςε απόςταςθ 3 μζτρων από το θχείο.

ΝΑΙ

Πλοι οι χειριςμοί τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ να πραγματοποιοφνται από το
μικρόφωνο – χειριςτιριο, το οποίο να φζρει
κατάλλθλο αρικμό διακοπτϊν, για τθν επιλογι των
τόνων ςειρινασ και των επικυμθτϊν επιλογϊν
λειτουργίασ τθσ μπάρασ φωτιςμοφ. Είναι αποδεκτό
από τθν Υπθρεςία μασ θ λειτουργία μπάρασ
φωτιςμοφ να γίνεται χωριςτά (π.χ. χειριςτιριο με
διακόπτεσ ι πάνελ κ.λ.π). Αυτό να ςυνδζεται ςτον
ενιςχυτι με αποςπϊμενο ςπειροειδζσ καλϊδιο και
να φζρει κόμβιο ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ
ομιλίασ.

ΝΑΙ

2.14.3

2.14.4

2.14.5

Θ λειτουργία τθσ φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ
να γίνεται μζςω ανεξάρτθτου θλεκτρολογικοφ
κυκλϊματοσ, το οποίο κα αςφαλίηεται με
ξεχωριςτι αςφάλεια, θ οποία κα αντικακίςταται
εφκολα χωρίσ τθν ανάγκθ εργαλείων.
Ο προμθκευτισ οφείλει να επιςυνάψει ςτθν
προςφορά του πιςτοποιθτικό δοκιμϊν και
μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ ςειρινασ.
(για τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικοφσ ιχουσ)

2.14.6

Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.

2.14.7

Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ φωτεινισ και
θχθτικισ ςιμανςθσ κα αποδεικνφονται με
πρωτότυπα εργοςταςιακά ι νομίμωσ επικυρωμζνα
φυλλάδια. Οι αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ κα φζρουν
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2.14.8

2.14.9

2.14.10
2.14.11

2.14.11.1

2.14.11.2

2.14.11.3

ςιμανςθ CE, κα είναι ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα και κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ
τφπου ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ για οχιματα,
αντίγραφο τθσ οποίασ νομίμωσ επικυρωμζνο να
κατατεκεί με τθν προςφορά.
Θ τοποκζτθςθ τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ να γίνει ςε ςυνεννόθςθ και ςφμφωνα με
τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των
κατατικζμενων
τεχνικϊν
φυλλαδίων
και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ
αυτϊν.
Ο προμθκευτισ πρζπει να εγγυθκεί τθν καλι
λειτουργία τθσ φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ
για ζξι (06) χρόνια
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ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των υπηρεςιακών
οχημάτων κα είναι μεταλλικοφ χρϊματοσ (γκρί –
αςθμί). Θ ακριβισ απόχρωςθ κα επιλεγεί κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν οροφι του
οχιματοσ να επικολλθκεί ο αρικμόσ κυκλοφορίασ
αυτοφ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία.
Αριςτερά και δεξιά των κυρϊν (οδθγοφ –
ςυνοδθγοφ) κα τοποκετθκοφν αυτοκόλλθτα με το
ζμβλθμα του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
Υπθρεςία πριν τθν παράδοςθ των οχθμάτων.
Επίςθσ κα φζρουν πινακίδεσ (Λ.Σ.) όλα τα οχιματα
με αφξοντα αρικμό που κα δοκεί από τθν
Υπθρεςία μασ κατά τθν τοποκζτθςθ των
αυτοκόλλθτων.
Επί
των
οχθμάτων
κα
επικολλθκοφν αριςτερά και δεξιά αυτοκόλλθτα με
τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.hcg.gr. Θ κζςθ
επικόλλθςθσ και θ απόχρωςθ τουσ κα γίνει
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία πριν τθν
παράδοςθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων.
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των ςυμβατικϊν
οχθμάτων ελευθζρου χρωματιςμοφ́ κα γίνει κατ ’
επιλογί, από τουλάχ ιςτον δυο (2) διαφορετικζσ
αποχρϊςεισ από́ τισ προςφερόμενεσ του
εργοςταςιακοφ́ φυλλάδιοφ του οχιματοσ
,
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, κα τοποκετθκεί
κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κατάλλθλο
ςθμείο αυτοκόλλθτθ (ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων)
ζνδειξθ χρθματοδοτοφμενθσ προμικειασ ςε όλα
τα οχιματα.
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2.15

2.15.1

2.15.2
2.15.2.1
2.15.2.2

2.15.2.3

2.15.2.4

2.15.2.5

2.15.2.6

2.15.2.6

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα,
τουλάχιςτον από μία πλιρθ ςειρά εργαλείων παρελκομζνων αμζςου εξυπθρζτθςθσ (εργαλεία
αλλαγισ τροχοφ, κατςαβίδι, πζνςα, γρφλλοσ
ανφψωςθσ οχιματοσ κ.λ.π.), τοποκετθμζνων ςε
ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. Πλα τα εργαλεία πρζπει να
είναι ιςχυρισ καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι να
ζχουν υποςτεί αντιοξειδωτικι προςταςία και
ςκλιρυνςθ και να αναφζρονται με λεπτομζρεια
ςτθν προςφορά του προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται
από τον παρακάτω εξοπλιςμό:
Ζνα
(01)
αρκρωτό
τρίγωνο
αςφαλείασ
(ςτάκμευςθσ).
Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολοςκθτικζσ αλυςίδεσ
τοποκετθμζνεσ ςε ειδικι κικθ.
Ζνα (01) πυροςβεςτιρα με κακαρό βάροσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) κιλϊν που να καλφπτει το
Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ-3 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ
Τυποποίθςθσ
(CEN),
ςτακερά
τοποκετθμζνο.
Ζνα (01) πλιρεσ φαρμακείο ςε ανάλογο κουτί.
Μαηί με τα οχιματα, να προςφερκοφν δφο (02)
πλιρεισ ςειρζσ ειδικϊν εργαλείων κατάλλθλων για
οποιαδιποτε επιςκευι ι εργαςία προετοιμαςίασ
(Service) κακϊσ και δφο (02) διαγνωςτικά
μθχανιματα
αναγνϊριςθσ
βλαβϊν
του
προςφερόμενου οχιματοσ.
Να υπάρχει ιμάντασ ρυμοφλκθςθσ τουλάχιςτον
τριϊν (03) μζτρων για κάκε όχθμα κατάλλθλοσ για
ρυμοφλκθςθ με μζγιςτο βάροσ.
Ζνα φακό (π.χ. τφπου MAGLITE) τεχνολογίασ LED ο
οποίοσ να βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλθ
βάςθ εντόσ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ και
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ
φόρτιςθ του φακοφ αυτοφ να γίνεται από τθν
βάςθ μζςω κατάλλθλθσ διάταξθσ από το θλεκτρικό
ςφςτθμα του αυτοκινιτου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΟΥ:
-φωτεινι ροι να είναι τουλάχιςτον 1400
Lumens.
-Να είναι αδιάβροχοσ με IPX6 τουλάχιςτον.
-Θ διάρκεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε πλιρθ
ιςχφ να είναι ενενιντα (90) λεπτά τουλάχιςτον.
-Το μικοσ του να είναι από 12cm και άνω.
-Καταςκευι από αεροναυπθγικό αλουμίνιο ι
αλουμίνιο.
-Να διακζτει επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ
ιόντων λικίου (Li-Ion).
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Κάκε φακόσ να φζρει τθ ςιμανςθ ‘CE’.
3.

3.1

ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον
ζτθ ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο).
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ, θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.

ΝΑΙ

Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν
τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.

3.2

Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο
και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία, τθν οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των
ελζγχων και των Service των οχθμάτων (εργατικά
και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι). Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο
ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων
του
καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
Επιπλζον,
ο
προμθκευτισ
να
δθλϊνει
υποχρεωτικά ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον δεν μπορεί να
αποκαταςτακεί επιτόπου, θ οποιαδιποτε βλάβθ
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

από κινθτι μονάδα προμθκευτι, αναλαμβάνει να
καλφπτει με δαπάνεσ του τθ μεταφορά των
προςφερόμενων οχθμάτων, εντόσ 48ωρϊν από τθ
λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα κεντρικά ςυνεργεία του
ι
ςτο
πλθςιζςτερο
εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο, ςτισ περιπτϊςεισ που :
α.Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιονδιποτε λόγο, από τα κατά
τόπουσ εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία του δθλωκζντοσ δικτφου εξυπθρζτθςθσ.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία παφςει να
ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προμθκευτι, για οποιονδιποτε λόγο και εφόςον
δεν υφίςταται άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο του προμθκευτι, εντόσ
του ίδιου Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν αντικατάςταςθ ι
επιςκευι εξαρτθμάτων των οχθμάτων, για κάκε
βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από λάκοσ
χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι
ςυντιρθςθ, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ,
υποχρεοφται
να
ενθμερϊνει για οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιείται
ςτο
δθλωκζν
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ και
εντόσ 24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο Λιμενικοφ
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ
ενόσ οχιματοσ μθ προερχόμενθσ από κακι χριςθ
ι λόγω ατυχιματοσ, να αντικακίςταται
εξολοκλιρου από τθν προμθκεφτρια εταιρεία.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ των
οχθμάτων ςε ανταλλακτικά και οργανωμζνο
ςζρβισ τουλάχιςτον για μία δεκαετία (10) από τθν
παράδοςι τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον προμθκευτι για
ανταλλακτικά πρζπει να ικανοποιοφνται άμεςα. Τα
ανταλλακτικά ι εξαρτιματα και θ εργαςία
τοποκζτθςθσ αυτϊν, που εγκακίςτανται από το
δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι να
καλφπτονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (01)
ζτουσ.
Ο προμθκευτισ να δθλϊνει το ςτακερό ποςοςτό
τθσ παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ των
ανταλλακτικϊν-αναλϊςιμων και τθσ εργαςίασ του
εκάςτοτε ιςχφοντοσ επίςθμου τιμοκαταλόγου. Θ
παρεχόμενθ ζκπτωςθ να ιςχφει υποχρεωτικά, ςε
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

όλο το ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο
το όχθμα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ –ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.

3.9

3.10

Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
τθσ
Υπθρεςίασ,
προλθπτικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των
οχθμάτων, θλεκτρονικό ζλεγχο μπαταρίασ και
δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό περιοδικό ζλεγχο),
παρζχοντασ ςχετικό πιςτοποιθτικό-διλωςθ. Ο εν
λόγω ζλεγχοσ να παρζχεται μια (01) φορά κάκε
ζτοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςε όλο το ανά τθν
επικράτεια
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προςφερόμενου οχιματοσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν τεχνικι
προςφορά του να υποβάλλει κατάςταςθ του
δικτφου εξυπθρζτθςθσ ςυνεργείων ςε όλθ τθ
Χϊρα.

3.11

Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 &
3.8) υποχρεωτικά να ιςχφουν και για τθ φωτεινι
και θχθτικι ςιμανςθ.

4

ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ

4.1

ΠΑΡΑΔΟΘ

4.1.1

4.1.2

Τοποκεςία
Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα πραγματοποιθκεί
με δαπάνεσ του προμθκευτι εντόσ Νομοφ Αττικισ
ςε χϊρο που κα υποδειχκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ
από τθν Υπθρεςία μασ.
Τα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι
τουσ και υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων, αντιψυκτικό, θ
δε ςτάκμθ των λιπαντικϊν να βρίςκεται ςτα
προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι επίπεδα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χρόνοσ

4.1.3

Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Μικρότεροσ
χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

4.2

ΠΑΡΑΛΑΒΘ

4.2.1

Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν υπθρεςία κα είναι
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4.2.2

4.2.3

5

5.1

6
6.1

6.2

7

ζνασ (01) μινασ από τθ παράδοςθ των οχθμάτων.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για τθν
επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα
παρελκόμενα και γενικά τθ ςυμφωνία με τουσ
όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ.
Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ κα γίνει δειγματολθπτικά
ςε τρία (03) οχιματα, κατ’ επιλογι τθσ Επιτροπισ
παραλαβισ. Κατά αυτόν τα επιλεγζντα οχιματα κα
οδθγοφνται από οδθγοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε
διαδρομι 50 χιλιομζτρων, όπου γίνεται ζλεγχοσ
τθσ καλισ λειτουργίασ του κινθτιρα, του
φωτιςμοφ, φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ,
κλείςιμο κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ,
ψφξθσ, αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του
εξοπλιςμοφ του οχιματοσ. Μετά το τζλοσ τθσ
διαδρομισ γίνεται εξωτερικόσ ζλεγχοσ του
κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων, του
διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων υγρϊν ςτο
όχθμα για διαπίςτωςθ τυχόν διαρροϊν. Οι
δαπάνεσ του λειτουργικοφ ελζγχου κα βαρφνουν
τον προμθκευτι (π.χ. καφςιμα).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει δωρεάν, με
κατάλλθλο προςωπικό, ςτισ εγκαταςτάςεισ του,
μζχρι και ζξι (06) τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε
κζματα χειριςμοφ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του
οχιματοσ.

ΝΑΙ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά
τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Να δοκοφν δυο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ ςειρζσ
τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν,
κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ ι
διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, για τθ Διαχείριςθ Υλικοφ και
τα Κεντρικά Συνεργεία. Επιπλζον τα ανωτζρω κα
δοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε περίπτωςθ που
υπάρχει online βάςθ δεδομζνων όπου μποροφν να
παρζχονται όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ, τότε
ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν
Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω βάςθ.
ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι
προδιαγραφι αναλυτικά νοείται ότι κα
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7.1

7.2

πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και
τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, ςτθ κατθγορία αυτι των
οχθμάτων.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ, τθν κάκε
προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι
περιγραφι του προςφερόμενου οχιματοσ όπου ο
κάκε προμθκευτισ κα απαντά παράγραφο προσ
παράγραφο και με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ, ςε
όλα τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ πρζπει
να προςδιορίηει με ςαφινεια τα ςθμεία
απόκλιςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίνονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ.
Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ
120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτα που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 45 και 55 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+........+ςν*Κν (1)
Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+.....+ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. - Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. - Μ ελαχ.),
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλθψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
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<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
<< Μ μζγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη
Ομάδα Α:
Σεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητασ – Απόδοςησ
Α/Α

Κεφάλαια/
Ραρ/φοι

1

§ 2.2.2

2

3

§ 2.3.3

§ 2.8.1

Στοιχεία

Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 84 Kw. Μεγαλφτερθ ιςχφσ
κινθτιρα κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Θ κίνθςθ του οχιματοσ να μεταδίδεται ςτουσ δφο
τροχοφσ. Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα κίνθςθσ με μόνιμθ
τετρακινιςθ (4WD) ι με δυνατότθτα κίνθςθσ ςτουσ δφο
(02)
ι ςτουσ τζςςερισ (04) τροχοφσ κατ’ επιλογι
(2WD/4WD).
Θ δυνατότθτα μόνιμθσ τετρακίνθςθσ (4WD) ι κατϋ επιλογι
τετρακίνθςθ (2WD/4WD) κα βακμολογθκεί ςφμφωνα με
το πίνακα αξιολόγθςθσ κριτθρίων.
Να φζρουν ςυςτιματα περιοριςμοφ τθσ ολίςκθςθσ των
τροχϊν τουλάχιςτον ς’ ζνα άξονα (εμπρόσ ι πίςω), ϊςτε τα
οχιματα να μποροφν να κινθκοφν εντόσ ι εκτόσ δρόμου
(άςφαλτο, χϊμα, χιόνι, πάγο, λάςπθ).
Τα ςϊτρα (ηάντεσ) κα είναι καταςκευαςμζνεσ από
χυτοςίδθρο (χαλφβδινο). Τα ελαςτικά κα πλθροφν τισ
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 661/2009 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ
Ιουλίου 2009 <<για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και
γενικισ αςφάλειασ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των
ρυμουλκοφμενων
τουσ,
και
των
ςυςτθμάτων,
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν τεχνικϊν
μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά>> (ΕΕ L
200 τθσ 31.7.2009, ς. 1), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει, για τθν κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία
προορίηονται * βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ ελαςτικϊν)
ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και κα ςυνοδεφονται κατά την
παράδοςη των οχημάτων από ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ
εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ
κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 8
ανωτζρω Κανονιςμοφ και του Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΘΕ
Αρικ.117 του Ραραρτιματοσ IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ,
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.Εντόσ τθσ τεχνικισ
του προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του περί προςκόμιςθσ τθσ ανωτζρω
45

Συντελεςτισ
Βαρφτθτασ

10 %

20 %

10 %

Βακμολογία

ζγκριςθσ τφπου. Να είναι καταςκευισ τελευταίου
δωδεκαμινου (12) πριν από τθν παράδοςθ των οχθμάτων,
καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ, χωρίσ αεροκαλάμουσ
(TUBELESS), κατάλλθλα για εντόσ και εκτόσ δρόμου χριςθ
(ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του
καταςκευαςτικοφ οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ
τροχόσ ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ ςθμείο
του οχιματοσ.
Θ τοποκζτθςθ ηαντϊν από αλουμίνιο κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
4

§ 2.12.12

Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Άκροιςμα Α Ομάδασ:

05 %
45 %

Ομάδα Β:
Εγγυήςεισ – Χρόνοσ Παράδοςησ

1

§ 3.1

Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ ι 200.000
χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο). Κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο προμθκευτισ ευκφνεται για τθν
καλι λειτουργία του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ
αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία
αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ, θ προςφορά κα
ςυνοδεφεται και από ζγγραφο εγγφθςθσ αντιςκωριακισ
προςταςίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ.

25 %

Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του εξοπλιςμοφ του όπωσ
αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ
καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
2

§ 3.2

Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο και ςτα
εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία, τθν
οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και των Service
των οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα χιλιόμετρα ι
τα χρονικά διαςτιματα που πραγματοποιοφνται αυτά,
ςφμφωνα με τισ προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ του
καταςκευαςτικοφ οίκου (εγχειρίδιο καταςκευαςτι). Να
κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο
φυλλάδιο όλων των προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων
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15 %

του καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για περιςςότερα
Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον
Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
Χρόνοσ

3

§ 4.1.3

Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και
μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.

15 %

Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθ
Άκροιςμα Β Ομάδασ:

55 %

Σφνολο Ομάδων Α και Β :

100 %
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ΕΙΔΟ Γ:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΕΝΘΝΣΑ (50) ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο πενιντα (50) ςυμβατικϊν οχθμάτων ελεφκερου χρωματιςμοφ.
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.
ΕΝΟΣΘΣΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

2

ΑΠΑΙΣΘΕΙ

2.1

Γενικι περιγραφι
Το όχθμα πρζπει να είναι προϊόν ςειράσ,
επιβατικό καινοφργιο (θμερομθνία καταςκευισ
μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ
τεχνικισ προςφοράσ), ςφγχρονθσ καταςκευισ,
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ (πρότυπο Euro 6 ι
νεϊτερο) και κατάλλθλο μορφολογικά για
ςυμβατικό περιπολικό αυτοκίνθτο. Να είναι
κλειςτοφ ενιαίου αμαξϊματοσ και καταλλιλων
διαςτάςεων για άνετθ μεταφορά πζντε (5)
ατόμων (ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ).
ΣΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΦΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Να δοκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Εργοςτάςιο καταςκευισ - Χϊρα.
Τφποσ-μοντζλο οχιματοσ.
Ζκδοςθ τφπου - ζκδοςθ εξοπλιςμοφ, (από τα
ςτοιχεία του επιςιμου
τεχνικοφ
φυλλαδίου κατάκεςθσ που υφίςταται ςτθν
αγορά και να κατατεκεί κατά τθν τεχνικι
προςφορά). Να μασ αναφζρετε επίςθμθ
ιςτοςελίδα παραπομπισ για τον εξοπλιςμό του
οχιματοσ.

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.2.

ΚΙΝΘΣΘΡΑ

2.2.1

Βενηινοκινθτιρασ, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ,
άμεςου ψεκαςμοφ (common rail), κυβιςμοφ τθσ
τάξθσ άνω των 1.150 κυβικϊν εκατοςτϊν
τουλάχιςτον τριϊν κυλίνδρων (03) ςε ςειρά.
Γίνονται αποδεκτά, θ φπαρξθ υπερςυμπιεςτι
(TURBO) και ςυςτιματα που ςυνδυάηουν τθν
υβριδικι τεχνολογία με βενηινοκινθτιρεσ.
Αρικμόσ κυλίνδρων τουλάχιςτον τρείσ (03) ςε
ςειρά.
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ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΝΑΙ

2.2.2

Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 80 Kw.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

2.2.3

Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 230 Nm.

ΝΑΙ

2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
2.2.5.6
2.2.5.7

Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν
ιςχφουςα Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά
του κινθτιρα:
Κυβιςμόσ.
Τφποσ κινθτιρα.
Μζγιςτθ ιςχφσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτθ ροπι ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν.
Σφςτθμα ελζγχου ρφπων.
Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου.

2.3

ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ

2.3.1

Συμπλζκτθσ
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ενόσ (01) δίςκου, ξθροφ
τφπου και να λειτουργεί υδραυλικά ι μθχανικά,
ι διπλοφ ςυμπλζκτθ ξθροφ ι υγροφ τφπου.

2.2.4
2.2.5

2.3.2

2.3.3

Κιβϊτιο ταχυτιτων
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα
ζχει τουλάχιςτον πζντε (05) ςυγχρονιςμζνεσ
ταχφτθτεσ εμπρόςκιασ κίνθςθσ και μία (01)
όπιςκεν.
Γίνεται αποδεκτό και θλεκτρονικά ελεγχόμενο
κιβϊτιο ςυνεχοφσ μεταβαλλόμενθσ ςχζςθσ
(αυτόματο ι θμιαυτόματο κιβϊτιο με ςειριακό
επιλογζα ), ι κιβϊτιο διπλοφ ςυμπλζκτθ.
Να περιγραφεί το προςφερόμενο ςφςτθμα
μετάδοςθσ και να δοκοφν οι ςχζςεισ ταχυτιτων
του κιβωτίου.

2.3.4

Να
είναι
εφοδιαςμζνο
με
ςφςτθμα
ακινθτοποίθςθσ κινθτιρα (IMMOBILIZER).

2.4

ΕΠΙΔΟΕΙ

2.4.1

2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2

Θ τελικι ταχφτθτα των οχθμάτων να είναι
τουλάχιςτον 180 Km/h και θ επιτάχυνςι τουσ να
είναι μικρότερθ από 12 δευτερόλεπτα (sec) για τθν
ανάπτυξθ 100Km/h από ςτάςθ.
Να
δοκοφν
τα
ακόλουκα
τεχνικά
χαρακτθριςτικά :
Μζγιςτθ ταχφτθτα (Κm/h).
Επιτάχυνςθ 0-100Km/h (sec).
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.5

ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ

2.5.1

Το τιμόνι να είναι υδραυλικό ι θλεκτρικά
υποβοθκοφμενο, να βρίςκεται ςτο αριςτερό
μζροσ των οχθμάτων να ζχει ςφςτθμα
αυτόματθσ επαναφοράσ και να κλειδϊνει.

2.5.2

Να περιγραφεί το ςφςτθμα διεφκυνςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Διάμετροσ κφκλου ςτροφισ (m).

2.6

2.6.1

Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό ςφςτθμα
ανάρτθςθσ, με αποςβεςτιρεσ τθλεςκοπικοφσ ςε
κάκε τροχό, το οποίο να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ
δυνατι ευςτακι και αςφαλι κίνθςι του.

2.6.2.1
2.6.2.2
2.7

ΤΣΘΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΕΔΘΘ

2.7.1

2.7.2

ΝΑΙ

ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΡΣΘΘ

Να περιγραφεί το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :
Τφποσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ.
Τφποσ πίςω ανάρτθςθσ.

2.6.2

ΝΑΙ

Να φζρει ανεξάρτθτο υδραυλικό, διπλοφ
κυκλϊματοσ με υποβοικθςθ τφπου SERVO.
Θ πζδθςθ να γίνεται εμπρόσ με αεριηόμενουσ
δίςκουσ και πίςω με απλοφσ ι αεριηόμενουσ
δίςκουσ.
Να υπάρχει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ των
τροχϊν (Α.Β.S.) τελευταίασ γενιάσ, θλεκτρονικόσ
κατανεμθτισ πζδθςθσ κακϊσ και θλεκτρονικό
ςφςτθμα ευςτάκειασ. Να υπάρχει χειροπζδθ που
να εξαςφαλίηει τθν αςφαλι ςτάκμευςθ.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα πζδθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :
Διάμετροσ των δίςκων.

2.8

ΕΛΑΣΙΚΑ – ΗΑΝΣΕ

2.8.1

Τα ςϊτρα (ηάντεσ) κα είναι καταςκευαςμζνεσ
από κράμα αλουμινίου μεγάλθσ αντοχισ
μεγζκουσ τουλάχιςτον δζκα ζξι ιντςϊν (16’’) .
Τα ελαςτικά κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του
Κανονιςμοφ
(ΕΚ)
αρικ.
661/2009
του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 13θσ Ιουλίου 2009 <<για τισ απαιτιςεισ
ζγκριςθσ τφπου και γενικισ αςφάλειασ των
μθχανοκίνθτων
οχθμάτων
και
των
ρυμουλκοφμενων τουσ, και των ςυςτθμάτων,
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν
τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα
50

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

οχιματα αυτά>> (ΕΕ L 200 τθσ 31.7.2009, ς. 1),
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, για τθν
κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία
προορίηονται *βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ
ελαςτικϊν) ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και κα
ςυνοδεφονται κατά την παράδοςη των
οχημάτων από ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ
εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ
κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του
Άρκρου 8 ανωτζρω Κανονιςμοφ και του
Κανονιςμοφ
ΟΕΕ/ΘΕ
Αρικ.117
του
Ραραρτιματοσ IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ,
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. Εντόσ τθσ
τεχνικισ του προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςχετικι Υπεφκυνθ
Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων
του περί προςκόμιςθσ τθσ ανωτζρω ζγκριςθσ
τφπου. Να είναι καταςκευισ τελευταίου
δωδεκαοκτάμθνου (18) πριν από τθν παράδοςθ
των οχθμάτων, καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ,
χωρίσ αεροκαλάμουσ (TUBELESS), κατάλλθλα για
εντόσ και εκτόσ δρόμου χριςθ (ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του καταςκευαςτικοφ
οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ
ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ ςθμείο
του οχιματοσ. Οι διαςτάςεισ των ελαςτικϊν και
θ ζκδοςθ των ηαντϊν να είναι αυτζσ που
προβλζπει ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ, το
εργοςτάςιο παραγωγισ του οχιματοσ ανάλογα
με τθν ζκδοςθ εξοπλιςμοφ που προςφζρεται.

2.8.2

Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο τφποσ,
οι διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ
των ελαςτικϊν και κατά προτίμθςθ το
εργοςτάςιο καταςκευισ και θ χϊρα προζλευςθσ
αυτϊν.

2.9

ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΘ - ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΕ

2.9.1

2.9.2

Το εξωτερικό φψοσ του οχιματοσ, χωρίσ κεραία,
ράγεσ ι μπάρα οροφισ να είναι από 1440 mm
ζωσ 1600 mm. Tο μεταξόνιο του οχιματοσ να
είναι τουλάχιςτον 2600 mm.
Θ χωρθτικότθτα του χϊρου αποςκευϊν με όρκια
τα πίςω κακίςματα και ζωσ τθν εταηζρα, να
είναι τουλάχιςτον 350 λίτρα και άνω.

2.10

ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ –ΕΚΠΟΜΠΕ ΡΤΠΩΝ

2.10.1

Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν
ιςχφουςα νομοκεςία (Ελλθνικι & Κοινοτικι)
κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των
προςφορϊν.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.10.2

Να υπάρχει κατά προτίμθςθ ςφςτθμα ανάκτθςθσ
ενζργειασ κατά τθν πζδθςθ και προτίμθςθ
ςφςτθμα «Start&Stop» ι «ιςοδφναμο».

2.11

ΑΦΑΛΕΙΑ

2.11.1
2.11.1.1
2.11.2

2.11.2.1

2.11.2.2

2.11.2.3

2.11.2.4

2.11.2.5
2.12

2.12.1

2.12.2

2.12.3

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Ενεργθτικι αςφάλεια:
Να
περιγραφοφν
αναλυτικά
όλα
τα
προςφερόμενα
ςυςτιματα
ενεργθτικισ
αςφάλειασ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ρακθτικι αςφάλεια:
Τα οχιματα να φζρουν προςαρμοςμζνα
ρυκμιηόμενα
υποςτθρίγματα
κεφαλισ
(προςκζφαλα) ςε όλα τα κακίςματα ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ.
Τα οχιματα να φζρουν υποχρεωτικά ηϊνεσ
αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ, εκ των
οποίων τουλάχιςτον οι τζςςερισ (04) να είναι
τριϊν (03) ςθμείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
των κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Να φζρουν υποχρεωτικά τουλάχιςτον ζξι (06)
αερόςακουσ. Οι δφο να είναι μετωπικοί
αερόςακοι οδθγοφ & ςυνοδθγοφ.
Επιπλζον αερόςακοι κα αξιολογθκοφν κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Να φζρουν πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ ςε όλεσ
τισ κφρεσ και πτυςςόμενθ κολϊνα τιμονιοφ
(φψοσ και κλίςθ).
Να περιγραφοφν όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα πακθτικισ αςφάλειασ (κλωβοί
αςφαλείασ, δοκοί πλευρικισ πρόςκρουςθσ κ.λπ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Το αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ
καταςκευισ, να ζχει καλι μόνωςθ ζναντι του
ιχου και τθσ κερμότθτασ και να ζχει ανκεκτικι
επζνδυςθ που να επιδζχεται κακαριςμό. Να
ζχουν τζςςερισ (04) ι πζντε (05) πόρτεσ με
κρφςταλλα αςφαλείασ τφπου SECURIT. Πλεσ οι
πόρτεσ να είναι μεταλλικζσ και να αςφαλίηουν
αυτόματα με κεντρικό κλείδωμα.
Στο κάλαμο των επιβατϊν να υπάρχουν
τοποκετθμζνα ζνα ι δφο φωτιςτικά που κα
ανάβουν και ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει
αςφαλίςει μια από τισ πόρτεσ του οχιματοσ. Σε
κατάλλθλθ κζςθ να υπάρχει ρευματοδότθσ για
τθ ςφνδεςθ φορθτισ λυχνίασ επιςκευισ
(μπαλαντζηα). Επίςθσ να υπάρχει φωτιςμόσ ςτο
χϊρο των αποςκευϊν.
Το δάπεδο κα ζχει προςτατευτικό τάπθτα
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.12.4

2.12.5

2.12.6

2.12.7

2.12.8

2.12.9

2.12.10

2.12.10.1
2.12.10.2

ςκοφρασ απόχρωςθσ. Επιπλζον να υπάρχουν,
εργοςταςιακά προςτατευτικά πατάκια (τφπου
μοκζτασ) τα οποία να είναι κινθτά για να
κακαρίηονται.
Ο χϊροσ αποςκευϊν να καλφπτεται ςτακερά και
να υπάρχει φωτιςμόσ.
Να φζρουν θλεκτρικά παράκυρα και ςτισ
τζςςερισ (04) πλαϊνζσ κφρεσ (εμπρόσ – πίςω).
Ο χειριςμόσ τουσ να γίνεται για το κακζνα
ξεχωριςτά, αλλά και από τον οδθγό, ο οποίοσ να
ζχει τθ δυνατότθτα να αςφαλίηει τα κρφςταλλα
όλων των παρακφρων ι τουλάχιςτον των πίςω
παρακφρων. Πλα τα κρφςταλλα αςφαλείασ
(πλθν του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα) να φζρουν
αντιθλιακι προςταςία/μεμβράνθ αποχρϊςεωσ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ
τοποκζτθςθ τουσ κα προκφψει κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία μασ πριν από τθν
παράδοςθ των οχθμάτων.
Τα κακίςματα να είναι άνετα με επζνδυςθ
αντιιδρωτικοφ υλικοφ, ςκοφρασ απόχρωςθσ.
Το πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να κλειδϊνει
(με κλειδί αςφαλείασ), εφόςον δεν αςφαλίηει με
διαφορετικό τρόπο.
Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα άγκιςτρο ι
άλλθ κατάλλθλθ διάταξθ για τθν αςφαλι και
χωρίσ φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ
ακινθτοποίθςισ του.
Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα κζρμανςθσ
(καλοριφζρ) και εργοςταςιακό ςφςτθμα ψφξθσ
(Clima) με ανάλογθ κερμαντικι - ψυκτικι
ικανότθτα, με ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα.
Να υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα προσ το
αλεξινεμο και τουσ πίςω επιβάτεσ.
Να φζρουν όλα τα φϊτα που προβλζπονται από
τον Κ.Ο.Κ. Να φζρουν υποχρεωτικά προβολείσ
ομίχλθσ εμπρόσ και φϊτα ομίχλθσ πίςω, φϊτα
οπιςκοπορείασ που κα λειτουργοφν αυτόματα
μόλισ τεκεί θ όπιςκεν και τρίτο φωσ πζδθςθσ.
Επίςθσ είναι αποδεκτά από τθν Υπθρεςία μασ να
φζρουν φϊτα θμζρασ.
Τα οχιματα να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα
απαραίτθτα
όργανα
και
δείκτεσ
παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα
και γενικά τθσ πορείασ του οχιματοσ. Να ζχουν
δε οπωςδιποτε τα παρακάτω:
Ταχφμετρο και ςτροφόμετρο.
Δείκτθ ποςότθτασ
κερμοκραςίασ.

καυςίμου

και
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όργανο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ενδεικτικι λυχνία του ςυςςωρευτι και χαμθλισ
ςτάκμθσ/πίεςθσ λαδιοφ.
2.12.10.4 Θχθτικό όργανο.
2.12.10.5 Δφο (02) αλεξιλια (οδθγοφ-ςυνοδθγοφ).
Δυο (02) θλεκτρικά ρυκμιηόμενουσ εξωτερικοφσ
κακρζπτεσ (ζνασ ανά πλευρά) και ζναν (01)
αντικαμβωτικό εςωτερικά.
2.12.10.6
Θ φπαρξθ κερμαινόμενων κακρεπτϊν κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφςτθμα θλεκτροκίνθτων υαλοκακαριςτιρων
τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων και ςφςτθμα
πλφςεωσ αλεξινεμου με νερό.
2.12.10.7
Εφόςον, προβλζπεται από το εργοςτάςιο
καταςκευισ,
να
φζρει
και
πίςω
υαλοκακαριςτιρα με ςφςτθμα πλφςεωσ.
Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ Α.Β.S.
2.12.10.8
και λειτουργίασ αερόςακων.
Χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ –
2.12.10.9
αεριςμοφ.
2.12.10.10 ολόι.
2.12.10.3

2.12.10.11 Αντίςταςθ αποκάμβωςθσ πίςω ανεμοκϊρακα.
2.12.10.12
2.12.10.13

2.12.10.14

2.12.10.15

2.12.11

2.12.12
2.12.13

Εργοςταςιακό ράδιο CD ι ράδιο MP3 με
τουλάχιςτον τζςςερα (04) θχεία και κεραία.
Ραραπομπι ςε τεχνικό φυλλάδιο.
Κεντρικό κλείδωμα με τθλεχειριςμό.
Να προςφερκοφν δφο (02) εργοςταςιακά κλειδιά
ι κάρτεσ εκκίνθςθσ του κάκε οχιματοσ.
Να φζρουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ με ςειρινα,
για τθν προςταςία του κάκε οχιματοσ ςε
περίπτωςθ κλοπισ ι ειςβολισ τρίτων όταν τα
οχιματα είναι αφφλακτα. Πλεσ οι κφρεσ των
οχθμάτων κακϊσ και το καπό κα είναι
παγιδευμζνα από το ςυναγερμό.
Να δοκοφν πλιρεισ περιγραφικζσ πλθροφορίεσ
του τυχόν επιπλζον προςφερόμενου εξοπλιςμοφ
(εςωτερικοφ, εξωτερικοφ), των οργάνων ελζγχου
οδιγθςθσ κ.λ.π.
Με τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκοφν τα
πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίεσ
για τθν καλφτερθ αντίλθψθ των προςφερόμενων
οχθμάτων, κακϊσ και επικυρωμζνο αντίγραφο
κοινοποίθςθσ ζγκριςθσ τφπου του οχιματοσ από
χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά προτίμθςθ
Ελλθνικό.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Τα οχιματα κα φζρουν πίςω αιςκθτιρα
παρκαρίςματοσ (τφπου parktronik) με θχθτικι
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ζνδειξθ για τον οδθγό.
2.13

ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ

2.13.1

Να
φζρουν
κατάλλθλθσ
χωρθτικότθτασ
ενιςχυμζνο ςυςςωρευτι 12 volts, ο οποίοσ κα
ζχει τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνεται,
διατθρϊντασ τθν αποδοτικότθτα του, ςτισ
αυξθμζνεσ καταναλϊςεισ του οχιματοσ με τον
επιπλζον εγκατεςτθμζνο αςτυνομικό εξοπλιςμό.
Με τθν Τεχνικι προςφορά να κατατεκεί
υπεφκυνθ διλωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ότι
ο εν λόγω ςυςςωρευτισ ανταποκρίνεται ςτισ ωσ
άνω απαιτιςεισ. Να δοκοφν ο τφποσ, θ τάςθ, θ
χωρθτικότθτα του ςυςςωρευτι και θ ζνταςθ του
εναλλάκτθ.

ΝΑΙ

2.13.2

Να φζρουν αναμονι πλθςίον τθσ κζςθσ του
ςυνοδθγοφ, για τθν τοποκζτθςθ πομποδζκτθ
(αςυρμάτου) και κεραίασ αυτοφ, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία.

ΝΑΙ

2.14

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ - ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ

2.14.1

ΦΩΣΕΙΝΘ ΘΜΑΝΘ

2.14.1.1

2.14.1.2

Θ φωτεινι ςιμανςθ των οχθμάτων να γίνεται με
ζναν (1) μαγνθτικό φανό οροφισ τεχνολογίασ
«LED»,
με
ςπειροειδζσ
καλϊδιο
και
προςτατευτικό κάλυμμα του μαγνιτθ, για τθν
προςταςία του χρϊματοσ του οχιματοσ, ο
οποίοσ να εκπζμπει περιμετρικά ζντονεσ δζςμεσ
χρϊματοσ
μπλε
και
να
παραμζνει
προςκολλθμζνοσ ςτθν οροφι του οχιματοσ, ςε
ταχφτθτεσ άνω των 180 Km/h.
Ο φανόσ να αποτελείται από τουλάχιςτον οκτϊ
(8) λυχνίεσ «LED» με κάτοπτρο, γενιάσ III ι
μεταγενζςτερθσ και να ζχει δυνατότθτα
εκπομπισ τουλάχιςτον τριϊν (3) διαφορετικϊν
τρόπων αναλαμπϊν (μοτίβα) με αρικμό
επαναλιψεων μεγαλφτερο από 70 αναλαμπζσ
ανά λεπτό. Θ εναλλαγι των μοτίβων τθσ
φωτεινισ ςιμανςθσ να πραγματοποιείται με
διακόπτθ επί του ςπειροειδζσ καλωδίου τθσ. Να
λειτουργεί με ςυνεχζσ ρεφμα τάςεωσ 12V DC και
γείωςθ είτε αρνθτικοφ είτε κετικοφ πόλου. Το
ςυνολικό φψοσ του φανοφ να είναι μζχρι και 11
cm και το βάροσ του μικρότερο ι ίςο με 1.200
γραμμάρια. Να ζχει πιςτοποιθτικό R65 ωσ προσ
τθν φωτεινότθτα του. Να δθλϊνονται τα τεχνικά
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χαρακτθριςτικά και θ ταχφτθτα ςε χιλιόμετρα
που αντζχει ο φανόσ όταν είναι προςκολλθμζνοσ
επί τθσ οροφισ.

2.14.1.3

Θ όλθ καταςκευι του φανοφ να καλφπτεται
ςτεγανά με μονοκόμματο κάλυμμα από
πλαςτικό υλικό μεγάλθσ αντοχισ polycarbonate,
ςε μπλε απόχρωςθ, που δε κα ξεκωριάηει από
τθν επίδραςθ των θλιακϊν ακτινϊν και να
παρζχει απόλυτθ ςτεγανότθτα ςτθ ςκόνθ και το
νερό. Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν
ανκεκτικότθτά του καλφμματοσ για ζξι (06)
τουλάχιςτον χρόνια.

2.14.1.4

Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ φωτεινισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.

2.14.2

ΘΧΘΣΙΚΘ ΘΜΑΝΘ

2.14.2.1

Θ θχθτικι ςιμανςθ των οχθμάτων να γίνεται
μζςω θλεκτρονικισ ςειρινασ. Αυτι να λειτουργεί
με θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 VDC με γείωςθ
κετικοφ ι αρνθτικοφ πόλου και να ζχει μικρι
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία ςε
κζςθ STAND-BY να είναι μικρότερθ από 150 mA.
Θ ιςχφσ εξόδου του ενιςχυτι να είναι
τουλάχιςτον 100Watts. Ο ενιςχυτισ να παρζχει
τθ δυνατότθτα επιλογισ τουλάχιςτον τριϊν (03)
διαφορετικϊν ιχων ςειρινασ ςε περιοχι
ςυχνότθτασ από 500 ζωσ 1800 Hz, κακϊσ και
εκπομπισ ομιλίασ από το θχείο με ζνα
μικρόφωνο -χειριςτιριο, το οποίο να ςτθρίηεται
ςε ςτιβαρι βάςθ θ οποία κα τοποκετθκεί
κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςε ςθμείο που κα
υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία.

2.14.2.2

O ενιςχυτισ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να ζχει
όςο το δυνατόν μικρότερεσ διαςτάςεισ και να
τοποκετθκεί με τρόπο που δεν κα είναι ορατόσ
από το εξωτερικό μζροσ του οχιματοσ (εκτόσ
από το ντουλαπάκι), ςε ςθμείο κατόπιν
ςυνεννόθςθσ που κα προκφψει με τθν Υπθρεςία.

2.14.2.3

Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από
τυχαία αναςτροφι των πόλων και να είναι
εφοδιαςμζνοσ
με
αςφάλεια,
που
να
αντικακίςταται εφκολα και χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων. Επίςθσ, να φζρει διακόπτθ πλιρουσ
απενεργοποίθςθσ-ενεργοποίθςθσ αυτοφ, ςτο
χϊρο του οδθγοφ.
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2.14.2.4

2.14.3

2.14.4

2.14.5

2.14.6

2.14.7

2.14.8

Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να
τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ
εξόδου του ιχου «ςειρινασ» από το θχείο να
μθν είναι μικρότερθ από 113 dB, ςε απόςταςθ 3
μζτρων από το θχείο.

ΝΑΙ

Πλοι οι χειριςμοί τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να
πραγματοποιοφνται από το μικρόφωνο –
χειριςτιριο, το οποίο να φζρει κατάλλθλο
αρικμό διακοπτϊν, για τθν επιλογι των τόνων
ςειρινασ.
Το μικρόφωνο – χειριςτιριο:
-Να πραγματοποιεί όλουσ τουσ χειριςμοφσ
τθσ
τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ.
-Να φζρει κατάλλθλο αρικμό διακοπτϊν, για τθν
επιλογι των τόνων ςειρινασ.
-Να ςυνδζεται ςτον ενιςχυτι με αποςπϊμενο
ςπειροειδζσ καλϊδιο.
-Να φζρει κομβίο ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ
ομιλίασ.
-Να τοποκετθκεί ςε ανκεκτικι βάςθ ςτιριξθσ
ςτο εςωτερικό του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ
Θ λειτουργία τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να γίνεται
μζςω ανεξάρτθτου θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ,
το οποίο κα αςφαλίηεται με ξεχωριςτι
αςφάλεια, θ οποία κα αντικακίςταται εφκολα
χωρίσ τθν ανάγκθ εργαλείων.
Ο προμθκευτισ οφείλει να επιςυνάψει ςτθν
προςφορά του πιςτοποιθτικό δοκιμϊν και
μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ
ςειρινασ. (για τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικοφσ
ιχουσ.)

ΝΑΙ

Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.

ΝΑΙ

Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ φωτεινισ και
θχθτικισ ςιμανςθσ κα αποδεικνφονται με
πρωτότυπα
εργοςταςιακά
ι
νομίμωσ
επικυρωμζνα
φυλλάδια.
Οι
αντίςτοιχεσ
ςυςκευζσ κα φζρουν ςιμανςθ CE, κα είναι
ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κα
διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ για οχιματα,
αντίγραφο τθσ οποίασ νομίμωσ επικυρωμζνο να
κατατεκεί με τθν προςφορά.
Θ τοποκζτθςθ τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να γίνει ςε
ςυνεννόθςθ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
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Υπθρεςίασ.

2.14.9

2.14.10
2.14.11

2.14.11.1

2.14.11.2

2.15

2.15.1

2.15.2
2.15.2.1
2.15.2.2

2.15.2.3
2.15.2.4
2.15.2.5

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των
κατατικζμενων τεχνικϊν φυλλαδίων
και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ
αυτϊν.
Ο προμθκευτισ πρζπει να εγγυθκεί τθν καλι
λειτουργία τθσ φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ
για ζξι (06) χρόνια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των οχθμάτων κα
γίνει κατ’ επιλογι, από τουλάχιςτον δυο (02)
διαφορετικζσ
αποχρϊςεισ,
από
τισ
προςφερόμενεσ του εργοςταςιακοφ φυλλαδίου
του οχιματοσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Υπθρεςίασ.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, κα τοποκετθκεί
κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κατάλλθλο
ςθμείο
αυτοκόλλθτθ
(ςυγκεκριμζνων
διαςτάςεων)
ζνδειξθ
χρθματοδοτοφμενθσ
προμικειασ ςε όλα τα οχιματα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα,
τουλάχιςτον από μία πλιρθ ςειρά εργαλείων παρελκομζνων αμζςου εξυπθρζτθςθσ (εργαλεία
αλλαγισ τροχοφ, κατςαβίδι, πζνςα, γρφλλοσ
ανφψωςθσ οχιματοσ κ.λ.π.), τοποκετθμζνων ςε
ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. Πλα τα εργαλεία πρζπει
να είναι ιςχυρισ καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι
να ζχουν υποςτεί αντιοξειδωτικι προςταςία και
ςκλιρυνςθ και να αναφζρονται με λεπτομζρεια
ςτθν προςφορά του προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται
από τον παρακάτω εξοπλιςμό:
Ζνα (01) αρκρωτό τρίγωνο αςφαλείασ
(ςτάκμευςθσ).
Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολοςκθτικζσ αλυςίδεσ
τοποκετθμζνεσ ςε ειδικι κικθ.
Ζνα (01) πυροςβεςτιρα με κακαρό βάροσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) κιλϊν που να καλφπτει το
Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ-3 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (CEN).
Ζνα (01) πλιρεσ φαρμακείο ςε ανάλογο κουτί.
Μαηί με τα οχιματα, να προςφερκοφν δφο (02)
πλιρεισ ςειρζσ ειδικϊν εργαλείων κατάλλθλων
για οποιαδιποτε επιςκευι ι εργαςία
προετοιμαςίασ (Service) κακϊσ και δφο (02)
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2.15.2.6

2.15.2.7

3

3.1

διαγνωςτικά μθχανιματα αναγνϊριςθσ βλαβϊν
του προςφερόμενου οχιματοσ.
Να υπάρχει ιμάντασ ρυμοφλκθςθσ τουλάχιςτον
τριϊν (03) μζτρων για κάκε όχθμα κατάλλθλοσ
για ρυμοφλκθςθ με μζγιςτο βάροσ.
Ζνα φακό (π.χ. τφπου MAGLITE) τεχνολογίασ LED
ο οποίοσ να βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςε
κατάλλθλθ βάςθ εντόσ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ
και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ
φόρτιςθ του φακοφ αυτοφ να γίνεται από τθν
βάςθ μζςω κατάλλθλθσ διάταξθσ από το
θλεκτρικό ςφςτθμα του αυτοκινιτου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΟΥ:
-φωτεινι ροι να είναι τουλάχιςτον 1400
Lumens.
-Να
είναι αδιάβροχοσ με
IPX6
τουλάχιςτον.
-Θ διάρκεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε
πλιρθ ιςχφ να είναι ενενιντα (90) λεπτά
τουλάχιςτον.
-Το μικοσ του να είναι από 12cm και
άνω.
-Καταςκευι
από
αεροναυπθγικό
αλουμίνιο ι αλουμίνιο.
-Να
διακζτει
επαναφορτιηόμενεσ
μπαταρίεσ ιόντων λικίου (Li-Ion).
Κάκε φακόσ να φζρει τθ ςιμανςθ ‘CE’.
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ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον
ζτθ ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο).
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ, θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.
Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται
ςτθν τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
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επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.

3.2

Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ
του προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα
κεντρικά, όςο και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι
ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία, τθν οικονομικι
επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και των Service
των οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).

ΝΑΙ

Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι). Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο
ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων
του
καταςκευαςτι.

3.3

3.4

Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
Επιπλζον, ο προμθκευτισ να δθλϊνει
υποχρεωτικά ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον δεν μπορεί
να αποκαταςτακεί επιτόπου, θ οποιαδιποτε
βλάβθ από κινθτι μονάδα προμθκευτι,
αναλαμβάνει να καλφπτει με δαπάνεσ του τθ
μεταφορά των προςφερόμενων οχθμάτων, εντόσ
48ωρϊν από τθ λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα
κεντρικά ςυνεργεία του ι ςτο πλθςιζςτερο
εξουςιοδοτθμζνο ι ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο,
ςτισ περιπτϊςεισ που :
α. Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιονδιποτε λόγο, από τα
κατά τόπουσ εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία
του
δθλωκζντοσ
δικτφου
εξυπθρζτθςθσ.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία παφςει
να ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προμθκευτι, για οποιονδιποτε λόγο και εφόςον
δεν υφίςταται άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο του προμθκευτι,
εντόσ του ίδιου Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν
αντικατάςταςθ ι επιςκευι εξαρτθμάτων των
οχθμάτων, για κάκε βλάβθ ι φκορά που δεν
προζρχεται από λάκοσ χειριςμό του προςωπικοφ
ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ, χωρίσ καμία
επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, υποχρεοφται να
ενθμερϊνει για οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιείται
ςτο
δθλωκζν
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ και
εντόσ 24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο Λιμενικοφ
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ
ενόσ οχιματοσ μθ προερχόμενθσ από κακι
χριςθ ι λόγω ατυχιματοσ, να αντικακίςταται
εξολοκλιρου από τθν προμθκεφτρια εταιρεία.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ των
οχθμάτων ςε ανταλλακτικά και οργανωμζνο
ςζρβισ τουλάχιςτον για μία δεκαετία (10) από
τθν παράδοςι τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον
προμθκευτι για ανταλλακτικά πρζπει να
ικανοποιοφνται άμεςα. Τα ανταλλακτικά ι
εξαρτιματα και θ εργαςία τοποκζτθςθσ αυτϊν,
που εγκακίςτανται από το δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προμθκευτι να καλφπτονται από εγγφθςθ
τουλάχιςτον ενόσ (01) ζτουσ.
Ο προμθκευτισ να δθλϊνει το ςτακερό ποςοςτό
τθσ παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ των
ανταλλακτικϊν-αναλϊςιμων και τθσ εργαςίασ
του
εκάςτοτε
ιςχφοντοσ
επίςθμου
τιμοκαταλόγου. Θ παρεχόμενθ ζκπτωςθ να
ιςχφει υποχρεωτικά, ςε όλο το ανά τθν
επικράτεια
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο το
όχθμα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ –ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.
Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
τθσ
Υπθρεςίασ,
προλθπτικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των
οχθμάτων, θλεκτρονικό ζλεγχο μπαταρίασ και
δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό περιοδικό ζλεγχο),
παρζχοντασ ςχετικό πιςτοποιθτικό-διλωςθ. Ο εν
λόγω ζλεγχοσ να παρζχεται μια (01) φορά κάκε
ζτοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςε όλο το ανά τθν
επικράτεια
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προςφερόμενου οχιματοσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν τεχνικι
προςφορά του να υποβάλλει κατάςταςθ του
δικτφου εξυπθρζτθςθσ ςυνεργείων ςε όλθ τθ
Χϊρα.
Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 &
3.8) υποχρεωτικά να ιςχφουν και για τθ φωτεινι
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και θχθτικι ςιμανςθ.
4

ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ

4.1

ΠΑΡΑΔΟΘ

4.1.1

4.1.2

Τοποκεςία
Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα πραγματοποιθκεί
με δαπάνεσ του προμθκευτι εντόσ Νομοφ
Αττικισ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία μασ.
Τα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ
δεξαμενι τουσ και υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων,
αντιψυκτικό, θ δε ςτάκμθ των λιπαντικϊν να
βρίςκεται ςτα προβλεπόμενα από τον
καταςκευαςτι επίπεδα.
Χρόνοσ

4.1.3

Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Μικρότεροσ
χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

4.2

ΠΑΡΑΛΑΒΘ

4.2.1

Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν υπθρεςία κα είναι
ζνασ (01) μινασ από τθ παράδοςθ των
οχθμάτων.

4.2.2

4.2.3

Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για τθν
επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα
παρελκόμενα και γενικά τθ ςυμφωνία με τουσ
όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ.
Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ κα γίνει δειγματολθπτικά
ςτο 10% των οχθμάτων τθσ προμικειασ, κατ’
επιλογι τθσ Επιτροπισ παραλαβισ. Κατά αυτόν
τα επιλεγζντα οχιματα κα οδθγοφνται από
οδθγοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε διαδρομι 50
χιλιομζτρων, όπου γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ
λειτουργίασ του κινθτιρα, του φωτιςμοφ,
φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ, κλείςιμο
κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ψφξθσ,
αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του
εξοπλιςμοφ του οχιματοσ. Μετά το τζλοσ τθσ
διαδρομισ γίνεται εξωτερικόσ ζλεγχοσ του
κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων, του
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διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων υγρϊν ςτο
όχθμα για διαπίςτωςθ τυχόν διαρροϊν. Οι
δαπάνεσ του λειτουργικοφ ελζγχου κα βαρφνουν
τον προμθκευτι (π.χ. καφςιμα).
5

5.1

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει δωρεάν, με
κατάλλθλο προςωπικό, ςτισ εγκαταςτάςεισ του,
μζχρι και ζξι (06) τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε
κζματα χειριςμοφ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ
του οχιματοσ.

6
6.1

6.2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά
τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Να δοκοφν δυο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ ςειρζσ
τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν,
κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ ι
διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, για τθ Διαχείριςθ Υλικοφ και
τα Κεντρικά Συνεργεία. Επιπλζον τα ανωτζρω κα
δοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε περίπτωςθ
που υπάρχει online βάςθ δεδομζνων όπου
μποροφν να παρζχονται όλεσ οι παραπάνω
πλθροφορίεσ, τότε ο προμθκευτισ υποχρεοφται
να παρζχει ςτθν Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν
λόγω βάςθ.

7
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ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι
προδιαγραφι αναλυτικά νοείται ότι κα
πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και
τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, ςτθ κατθγορία αυτι
των οχθμάτων.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ, τθν κάκε
προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι
περιγραφι του προςφερόμενου οχιματοσ όπου
ο κάκε προμθκευτισ κα απαντά παράγραφο
προσ παράγραφο και με τθν ίδια ςειρά και
αρίκμθςθ, ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ
τεχνικισ
προδιαγραφισ.
Σε
περίπτωςθ
διαφωνίασ πρζπει να προςδιορίηει με ςαφινεια
τα ςθμεία απόκλιςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
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Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίνονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ.
Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ
120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτα που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 45 και 55 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+........+ςν*Κν (1)
Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+.....+ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. - Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. - Μ ελαχ.),
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλθψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
<< Μ μζγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη
Ομάδα Α:
Σεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητασ – Απόδοςησ
Α/Α

Κεφάλαια/
Ραρ/φοι

1

§ 2.2.2

Στοιχεία
Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 80 Kw. Μεγαλφτερθ
ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
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Συντελεςτισ
Βαρφτθτασ
20 %

Βακμολογία

2

§ 2.11.2.3

Να φζρουν υποχρεωτικά τουλάχιςτον ζξι (06)
αερόςακουσ. Οι δφο να είναι μετωπικοί αερόςακοι
οδθγοφ & ςυνοδθγοφ.

15 %

Επιπλζον αερόςακοι κα αξιολογθκοφν κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

3

Δυο (02) θλεκτρικά ρυκμιηόμενουσ εξωτερικοφσ
κακρζπτεσ (ζνασ ανά πλευρά) και ζναν (01)
§ 2.12.10.6 αντικαμβωτικό εςωτερικά.

05 %

Θ φπαρξθ κερμαινόμενων κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
4

§ 2.12.12

Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Άκροιςμα Α Ομάδασ:

05 %
45 %

Ομάδα Β:
Εγγυήςεισ – Χρόνοσ Παράδοςησ

1

§ 3.1

Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον
ζτθ ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο).
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ, θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.

30 %

Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν
τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.

2

§ 3.2

Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο
και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία, τθν οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των
ελζγχων και των Service των οχθμάτων (εργατικά
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10 %

και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι). Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο
ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων
του
καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ
Χρόνοσ

3

§ 4.1.3

Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Μικρότεροσ
χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά

15 %

Άκροιςμα Β Ομάδασ:

55 %

Σφνολο Ομάδων Α και Β :

100 %
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ΕΙΔΟ Δ:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΕΝΣΕ (05) ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο πζντε (05) ςυμβατικϊν οχθμάτων ελεφκερου χρωματιςμοφ.
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.
ΕΝΟΣΘΣΑ

2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΑΠΑΙΣΘΕΙ
Γενικι περιγραφι
Το όχθμα πρζπει να είναι προϊόν ςειράσ,
επιβατικό Καινοφργιο (θμερομθνία καταςκευισ
μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ
τεχνικισ προςφοράσ), ςφγχρονθσ καταςκευισ,
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ και κατάλλθλο
μορφολογικά για περιπολικό αυτοκίνθτο. Να
είναι κλειςτοφ ενιαίου αμαξϊματοσ και
καταλλιλων διαςτάςεων για άνετθ μεταφορά
πζντε (5) ατόμων (ςυμπεριλαμβανομζνου του
οδθγοφ).
ΣΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΦΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Να δοκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Εργοςτάςιο καταςκευισ - Χϊρα.
Τφποσ-μοντζλο οχιματοσ.

Ζκδοςθ τφπου - ζκδοςθ εξοπλιςμοφ, (από τα
ςτοιχεία του επιςιμου τεχνικοφ φυλλαδίου
κατάκεςθσ που υφίςταται ςτθν αγορά και να
κατατεκεί κατά τθν τεχνικι προςφορά). Να μασ
αναφζρετε επίςθμθ ιςτοςελίδα παραπομπισ για
τον εξοπλιςμό του οχιματοσ.

2.2

ΚΙΝΘΣΘΡΑ

2.2.1

Βενηινοκινθτιρασ, τουλάχιςτον τεςςάρων (04)
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

κυλίνδρων ςε ςειρά, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ,
άμεςου ψεκαςμοφ και κυβιςμοφ τθσ τάξθσ άνω
των 1.800 κυβικϊν εκατοςτϊν.
Γίνονται αποδεκτά, θ φπαρξθ υπερςυμπιεςτι
(TURBO) και ςυςτιματα που ςυνδυάηουν τθν
υβριδικι τεχνολογία με Βενηινοκινθτιρεσ.

2.2.2

Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 130 Kw.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

2.2.3

Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 220 Nm.

ΝΑΙ

2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
2.2.5.6
2.2.5.7

Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν
ιςχφουςα Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά
του κινθτιρα:
Κυβιςμόσ.
Τφποσ κινθτιρα.
Μζγιςτθ ιςχφσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτθ ροπι ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν.
Σφςτθμα ελζγχου ρφπων.
Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου.

2.3

ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ

ΝΑΙ

2.3.1

Συμπλζκτθσ
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ενόσ (01) δίςκου, ξθροφ
τφπου και να λειτουργεί υδραυλικά ι μθχανικά,
ι διπλοφ ςυμπλζκτθ ξθροφ ι υγροφ τφπου.

ΝΑΙ

2.2.4
2.2.5

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.4
2.4.1

Κιβϊτιο ταχυτιτων
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα
ζχει τουλάχιςτον πζντε (05) ςυγχρονιςμζνεσ
ταχφτθτεσ εμπρόςκιασ κίνθςθσ και μία (01)
όπιςκεν.
Γίνεται αποδεκτό και θλεκτρονικά ελεγχόμενο
κιβϊτιο ςυνεχοφσ μεταβαλλόμενθσ ςχζςθσ
(αυτόματο ι θμιαυτόματο κιβϊτιο με ςειριακό
επιλογζα ), ι κιβϊτιο διπλοφ ςυμπλζκτθ.
Να περιγραφεί το προςφερόμενο ςφςτθμα
μετάδοςθσ και να δοκοφν οι ςχζςεισ ταχυτιτων
του κιβωτίου.
Να
είναι
εφοδιαςμζνο
με
ςφςτθμα
ακινθτοποίθςθσ κινθτιρα (IMMOBILIZER).
ΕΠΙΔΟΕΙ
Θ τελικι ταχφτθτα των οχθμάτων να είναι
τουλάχιςτον 200 Km/h. και θ επιτάχυνςι του να
είναι μικρότερθ από 09 δευτερόλεπτα (sec) για τθν
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2

ανάπτυξθ 100Km/h από ςτάςθ
Να
δοκοφν
τα
ακόλουκα
χαρακτθριςτικά :
Μζγιςτθ ταχφτθτα (Κm/h).
Επιτάχυνςθ 0-100Km/h (sec).

τεχνικά

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.5

ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ

2.5.1

Το τιμόνι να είναι υδραυλικό ι θλεκτρικά
υποβοθκοφμενο, να βρίςκεται ςτο αριςτερό
μζροσ των οχθμάτων να ζχει ςφςτθμα
αυτόματθσ επαναφοράσ και να κλειδϊνει.

ΝΑΙ

2.5.2

Να περιγραφεί το ςφςτθμα διεφκυνςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Διάμετροσ κφκλου ςτροφισ (m).

ΝΑΙ

2.6

ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΡΣΘΘ

2.6.1

Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό ςφςτθμα
ανάρτθςθσ, με αποςβεςτιρεσ ςε κάκε τροχό, το
οποίο να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ δυνατι
ευςτακι και αςφαλι κίνθςι του.

ΝΑΙ

2.6.2.1
2.6.2.2

Να περιγραφεί το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :
Τφποσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ.
Τφποσ πίςω ανάρτθςθσ.

2.7

ΤΣΘΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΕΔΘΘ

2.7.1

Να φζρει ανεξάρτθτο υδραυλικό, διπλοφ
κυκλϊματοσ με υποβοικθςθ τφπου SERVO. Θ
πζδθςθ να γίνεται εμπρόσ με αεριηόμενουσ
δίςκουσ και πίςω με απλοφσ ι αεριηόμενουσ
δίςκουσ.
Να
υπάρχει
ςφςτθμα
αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (Α.Β.S.)
τελευταίασ γενιάσ, θλεκτρονικόσ κατανεμθτισ
πζδθςθσ κακϊσ και θλεκτρονικό ςφςτθμα
ευςτάκειασ. Να υπάρχει χειροπζδθ που να
εξαςφαλίηει τθν αςφαλι ςτάκμευςθ.

ΝΑΙ

2.7.2

Να περιγραφεί το ςφςτθμα πζδθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά :
Διάμετροσ των δίςκων.

ΝΑΙ

2.8

ΕΛΑΣΙΚΑ – ΗΑΝΣΕ

2.8.1

Τα ςϊτρα (ηάντεσ) κα είναι καταςκευαςμζνεσ
από κράμα αλουμινίου μεγάλθσ αντοχισ
διαςτάςεων τουλάχιςτον δεκαεπτά ιντςϊν (17’’).
Τα ελαςτικά κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του
Κανονιςμοφ
(ΕΚ)
αρικ.
661/2009
του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2.6.2
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

τθσ 13θσ Ιουλίου 2009 <<για τισ απαιτιςεισ
ζγκριςθσ τφπου και γενικισ αςφάλειασ των
μθχανοκίνθτων
οχθμάτων
και
των
ρυμουλκοφμενων τουσ, και των ςυςτθμάτων,
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν
τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα
οχιματα αυτά>> (ΕΕ L 200 τθσ 31.7.2009, ς. 1),
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, για τθν
κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία
προορίηονται * βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ
ελαςτικϊν) ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και κα
ςυνοδεφονται κατά τθν παράδοςθ των
οχθμάτων από ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ
εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ
κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του
Άρκρου 8 ανωτζρω Κανονιςμοφ και του
Κανονιςμοφ
ΟΕΕ/ΘΕ
Αρικ.117
του
Ραραρτιματοσ IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ,
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. Εντόσ τθσ
τεχνικισ του προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςχετικι Υπεφκυνθ
Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων
του περί προςκόμιςθσ τθσ ανωτζρω ζγκριςθσ
τφπου. Να είναι καταςκευισ τελευταίου
δωδεκαμινου (12) πριν από τθν παράδοςθ των
οχθμάτων, καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ,
χωρίσ αεροκαλάμουσ (TUBELESS), κατάλλθλα για
εντόσ και εκτόσ δρόμου χριςθ (ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του καταςκευαςτικοφ
οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ
ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ ςθμείο
του οχιματοσ. Οι διαςτάςεισ των ελαςτικϊν και
θ ζκδοςθ των ηαντϊν να είναι
αυτζσ που
προβλζπει ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ, το
εργοςτάςιο παραγωγισ του οχιματοσ ανάλογα
με τθν ζκδοςθ εξοπλιςμοφ που προςφζρεται.

2.8.2

Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο τφποσ,
οι διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ
των ελαςτικϊν και κατά προτίμθςθ το
εργοςτάςιο καταςκευισ και θ χϊρα προζλευςθσ
αυτϊν.

2.9

ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΘ - ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΕ

2.9.1

2.9.2

Το εξωτερικό φψοσ του οχιματοσ, χωρίσ κεραία,
ράγεσ ι μπάρα οροφισ να είναι από 1400 mm
ζωσ 1600 mm. Tο μεταξόνιο του οχιματοσ να
είναι τουλάχιςτον 2600 mm.
Θ χωρθτικότθτα του χϊρου αποςκευϊν με όρκια
τα πίςω κακίςματα και ζωσ τθν εταηζρα,
τουλάχιςτον 350 λίτρα και άνω.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.10

2.10.1

2.10.2
2.11
2.11.1

2.11.1.1

2.11.2

2.11.2.1

2.11.2.2

2.11.2.3

2.11.2.4

2.11.2.5
2.12

2.12.1

2.12.2

ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ –ΕΚΠΟΜΠΕ ΡΤΠΩΝ
Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν
ιςχφουςα νομοκεςία (Ελλθνικι & Κοινοτικι)
κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των
προςφορϊν.
Να υπάρχει κατά προτίμθςθ ςφςτθμα ανάκτθςθσ
ενζργειασ κατά τθν πζδθςθ και προτίμθςθ
ςφςτθμα «Start&Stop» ι «ιςοδφναμο».

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΦΑΛΕΙΑ
Ενεργθτικι αςφάλεια

ΝΑΙ

Να
περιγραφοφν
αναλυτικά
όλα
τα
προςφερόμενα
ςυςτιματα
ενεργθτικισ
αςφάλειασ.

ΝΑΙ

Ρακθτικι αςφάλεια

ΝΑΙ

Τα οχιματα να φζρουν προςαρμοςμζνα
ρυκμιηόμενα
υποςτθρίγματα
κεφαλισ
(προςκζφαλα) ςε όλα τα κακίςματα ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ.
Τα οχιματα να φζρουν υποχρεωτικά ηϊνεσ
αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ, εκ των
οποίων τουλάχιςτον οι τζςςερισ (04) να είναι
τριϊν (03) ςθμείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
των κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Να φζρουν υποχρεωτικά τουλάχιςτον ζξι (06)
αερόςακουσ. Οι δφο να είναι μετωπικοί
αερόςακοι οδθγοφ & ςυνοδθγοφ.
Επιπλζον αερόςακοι κα αξιολογθκοφν κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Να φζρουν πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ ςε όλεσ
τισ κφρεσ και πτυςςόμενθ κολϊνα τιμονιοφ
(φψοσ και κλίςθ).
Να περιγραφοφν όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα πακθτικισ αςφάλειασ (κλωβοί
αςφαλείασ, δοκοί πλευρικισ πρόςκρουςθσ κ.λπ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Το αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ
καταςκευισ, να ζχει καλι μόνωςθ ζναντι του
ιχου και τθσ κερμότθτασ και να ζχει ανκεκτικι
επζνδυςθ που να επιδζχεται κακαριςμό. Να
ζχουν τζςςερισ (04) ι πζντε (05) πόρτεσ με
κρφςταλλα αςφαλείασ τφπου SECURIT. Πλεσ οι
πόρτεσ να είναι μεταλλικζσ και να αςφαλίηουν
αυτόματα με κεντρικό κλείδωμα.
Στο κάλαμο των επιβατϊν να υπάρχουν
τοποκετθμζνα ζνα ι δφο φωτιςτικά που κα
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.12.3

2.12.4

2.12.5

2.12.6

2.12.7

2.12.8

2.12.9

2.12.10

ανάβουν και ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει
αςφαλίςει μια από τισ πόρτεσ του οχιματοσ. Σε
κατάλλθλθ κζςθ να υπάρχει ρευματοδότθσ για
τθ ςφνδεςθ φορθτισ λυχνίασ επιςκευισ
(μπαλαντζηα). Επίςθσ να υπάρχει φωτιςμόσ ςτο
χϊρο των αποςκευϊν.
Το δάπεδο κα ζχει προςτατευτικό τάπθτα και
επιπλζον
να
υπάρχουν,
εργοςταςιακά
προςτατευτικά πατάκια (τφπου μοκζτασ) τα
οποία να είναι κινθτά για να κακαρίηονται.
Ο χϊροσ αποςκευϊν να καλφπτεται ςτακερά και
να υπάρχει φωτιςμόσ.
Να φζρουν θλεκτρικά παράκυρα και ςτισ
τζςςερισ (04) πλαϊνζσ κφρεσ (εμπρόσ – πίςω), ο
χειριςμόσ τουσ να γίνεται για το κακζνα
ξεχωριςτά, αλλά και από τον οδθγό, ο οποίοσ να
ζχει τθ δυνατότθτα να αςφαλίηει τα κρφςταλλα
όλων των παρακφρων ι τουλάχιςτον των πίςω
παρακφρων. Πλα τα κρφςταλλα αςφαλείασ
(πλθν του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα) να φζρουν
αντιθλιακι προςταςία/μεμβράνθ αποχρϊςεωσ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ
τοποκζτθςθ τουσ κα προκφψει κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία μασ πριν από τθν
παράδοςθ των οχθμάτων.
Τα κακίςματα να είναι άνετα με επζνδυςθ
αντιιδρωτικοφ υλικοφ, ςκοφρασ απόχρωςθσ.
Το πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να κλειδϊνει
(με κλειδί αςφαλείασ), εφόςον δεν αςφαλίηει με
διαφορετικό τρόπο.
Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα άγκιςτρο ι
άλλθ κατάλλθλθ διάταξθ για τθν αςφαλι και
χωρίσ φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ
ακινθτοποίθςισ του.
Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα κζρμανςθσ
(καλοριφζρ) και εργοςταςιακό ςφςτθμα ψφξθσ
(Clima) με ανάλογθ κερμαντικι - ψυκτικι
ικανότθτα, με ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα.
Να υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα προσ το
αλεξινεμο και τουσ πίςω επιβάτεσ.
Να φζρουν όλα τα φϊτα που προβλζπονται από
τον Κ.Ο.Κ. Να φζρουν υποχρεωτικά προβολείσ
ομίχλθσ εμπρόσ και φϊτα ομίχλθσ πίςω, φϊτα
οπιςκοπορείασ που κα λειτουργοφν αυτόματα
μόλισ τεκεί θ όπιςκεν και τρίτο φωσ πζδθςθσ.
Επίςθσ είναι αποδεκτά από τθν Υπθρεςία μασ να
φζρουν φϊτα θμζρασ.
Τα οχιματα να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα
απαραίτθτα
όργανα
και
δείκτεσ
παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.12.10.1

και γενικά τθσ πορείασ του οχιματοσ. Να ζχουν
δε οπωςδιποτε τα παρακάτω:
Ταχφμετρο και ςτροφόμετρο.

Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου και όργανο
κερμοκραςίασ.
Ενδεικτικι λυχνία του ςυςςωρευτι και χαμθλισ
2.12.10.3
ςτάκμθσ/πίεςθσ λαδιοφ.
2.12.10.4 Θχθτικό όργανο.
2.12.10.5 Δφο (02) αλεξιλια (οδθγοφ-ςυνοδθγοφ).
Δυο (02) θλεκτρικά ρυκμιηόμενουσ εξωτερικοφσ
κακρζπτεσ (ζνασ ανά πλευρά) και ζναν (01)
αντικαμβωτικό εςωτερικό.
2.12.10.6
Θ φπαρξθ κερμαινόμενων κακρεπτϊν κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σφςτθμα θλεκτροκίνθτων υαλοκακαριςτιρων
τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων και ςφςτθμα
πλφςεωσ αλεξινεμου με νερό.
2.12.10.7
Εφόςον, προβλζπεται από το εργοςτάςιο
καταςκευισ,
να
φζρει
και
πίςω
υαλοκακαριςτιρα με ςφςτθμα πλφςεωσ.
Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ Α.Β.S.
2.12.10.8
και λειτουργίασ αερόςακων.
Χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ –
2.12.10.9
αεριςμοφ.
2.12.10.10 ολόι.
2.12.10.2

2.12.10.11 Αντίςταςθ αποκάμβωςθσ πίςω ανεμοκϊρακα.
Εργοςταςιακό ράδιο CD ι ράδιο MP3 με
2.12.10.12 τουλάχιςτον
τζςςερα
(04)
θχεία
και
κεραία.Ραραπομπι ςε τεχνικό φυλλάδιο.
2.12.10.13 Κεντρικό κλείδωμα με τθλεχειριςμό.
Να προςφερκοφν δφο (02) εργοςταςιακά κλειδιά
ι κάρτεσ εκκίνθςθσ του κάκε οχιματοσ.
Να φζρουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ με ςειρινα,
για τθν προςταςία του κάκε οχιματοσ ςε
2.12.10.14
περίπτωςθ κλοπισ ι ειςβολισ τρίτων όταν τα
οχιματα είναι αφφλακτα. Πλεσ οι κφρεσ των
οχθμάτων κακϊσ και το καπό κα είναι
παγιδευμζνα από το ςυναγερμό.
Να δοκοφν πλιρεισ περιγραφικζσ πλθροφορίεσ
του τυχόν επιπλζον προςφερόμενου εξοπλιςμοφ
2.12.10.15
(εςωτερικοφ, εξωτερικοφ), των οργάνων ελζγχου
οδιγθςθσ κ.λ.π.
Με τθν τεχνικι προςφορά να κατατεκοφν τα
πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίεσ
για τθν καλφτερθ αντίλθψθ των προςφερόμενων
2.12.11
οχθμάτων, κακϊσ και επικυρωμζνο αντίγραφο
κοινοποίθςθσ ζγκριςθσ τφπου του οχιματοσ από
χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά προτίμθςθ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.12.12

Ελλθνικό.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

2.12.13

Το κάκιςμα του οδθγοφ να είναι ρυκμιηόμενο
κακ’ φψοσ.

ΝΑΙ

2.12.14

Τα οχιματα κα πρζπει να φζρουν αιςκθτιρεσ
παρκαρίςματοσ (τφπου parktronik) με θχθτικι
ζνδειξθ για τον οδθγό.

ΝΑΙ

2.13

ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ

ΝΑΙ

2.13.1

Να
φζρουν
κατάλλθλθσ
χωρθτικότθτασ
ενιςχυμζνο ςυςςωρευτι ο οποίοσ κα ζχει τθ
δυνατότθτα να ανταποκρίνεται, διατθρϊντασ τθν
αποδοτικότθτα
του,
ςτισ
αυξθμζνεσ
καταναλϊςεισ του οχιματοσ με τον επιπλζον
εγκατεςτθμζνο αςτυνομικό εξοπλιςμό. Με τθν
Τεχνικι προςφορά να κατατεκεί υπεφκυνθ
διλωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ότι ο εν λόγω
ςυςςωρευτισ ανταποκρίνεται ςτισ ωσ άνω
απαιτιςεισ. Να δοκοφν ο τφποσ, θ τάςθ, θ
χωρθτικότθτα του ςυςςωρευτι και θ ζνταςθ του
εναλλάκτθ.

ΝΑΙ

2.13.2

Να φζρουν αναμονι πλθςίον τθσ κζςθσ του
ςυνοδθγοφ, για τθν τοποκζτθςθ πομποδζκτθ
(αςυρμάτου) και κεραίασ αυτοφ, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία.

ΝΑΙ

2.14

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ - ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ

ΝΑΙ

2.14.1

ΦΩΣΕΙΝΘ ΘΜΑΝΘ

ΝΑΙ

Θ φωτεινι ςιμανςθ των οχθμάτων να γίνεται με
ζναν (1) μαγνθτικό φανό οροφισ τεχνολογίασ
«LED»,
με
ςπειροειδζσ
καλϊδιο
και
προςτατευτικό κάλυμμα του μαγνιτθ, για τθν
προςταςία του χρϊματοσ του οχιματοσ, ο
οποίοσ να εκπζμπει περιμετρικά ζντονεσ δζςμεσ
χρϊματοσ
μπλε
και
να
παραμζνει
προςκολλθμζνοσ ςτθν οροφι του οχιματοσ, ςε
ταχφτθτεσ άνω των 190 Km/h.

ΝΑΙ

2.14.1.1

2.14.1.2

Ο φανόσ να αποτελείται από τουλάχιςτον οκτϊ
(8) λυχνίεσ «LED» με κάτοπτρο, γενιάσ III ι
μεταγενζςτερθσ και να ζχει δυνατότθτα
εκπομπισ τουλάχιςτον τριϊν (3) διαφορετικϊν
τρόπων αναλαμπϊν (μοτίβα) με αρικμό
επαναλιψεων μεγαλφτερο από 70 αναλαμπζσ
ανά λεπτό. Θ εναλλαγι των μοτίβων τθσ
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ΝΑΙ

φωτεινισ ςιμανςθσ να πραγματοποιείται με
διακόπτθ επί του ςπειροειδζσ καλωδίου τθσ. Να
λειτουργεί με ςυνεχζσ ρεφμα τάςεωσ 12V DC και
γείωςθ είτε αρνθτικοφ είτε κετικοφ πόλου. Το
ςυνολικό φψοσ του φανοφ να είναι μζχρι και 11
cm και το βάροσ του μικρότερο ι ίςο με (1,2)
κιλά. Να ζχει πιςτοποιθτικό R65 ωσ προσ τθν
φωτεινότθτα του. Να δθλϊνονται τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά και θ ταχφτθτα ςε χιλιόμετρα
που αντζχει ο φανόσ όταν είναι προςκολλθμζνοσ
επί τθσ οροφισ.

2.14.1.3

Θ όλθ καταςκευι του φανοφ να καλφπτεται
ςτεγανά με μονοκόμματο κάλυμμα από
πλαςτικό υλικό μεγάλθσ αντοχισ polycarbonate,
ςε μπλε απόχρωςθ, που δε κα ξεκωριάηει από
τθν επίδραςθ των θλιακϊν ακτινϊν και να
παρζχει απόλυτθ ςτεγανότθτα ςτθ ςκόνθ και το
νερό. Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν
ανκεκτικότθτά του καλφμματοσ για ζξι (06)
τουλάχιςτον χρόνια.

ΝΑΙ

2.14.1.4

Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ φωτεινισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.

ΝΑΙ

2.14.2

ΘΧΘΣΙΚΘ ΘΜΑΝΘ

ΝΑΙ

2.14.2.1

Θ θχθτικι ςιμανςθ των οχθμάτων να γίνεται
μζςω θλεκτρονικισ ςειρινασ. Αυτι να λειτουργεί
με θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 VDC με γείωςθ
κετικοφ ι αρνθτικοφ πόλου και να ζχει μικρι
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία ςε
κζςθ STAND-BY να είναι μικρότερθ από 150 mA.
Θ ιςχφσ εξόδου του ενιςχυτι να είναι
τουλάχιςτον 100Watts. Ο ενιςχυτισ να παρζχει
τθ δυνατότθτα επιλογισ τουλάχιςτον τριϊν (03)
διαφορετικϊν ιχων ςειρινασ ςε περιοχι
ςυχνότθτασ από 500 ζωσ 1800 Hz, κακϊσ και
εκπομπισ ομιλίασ από το θχείο με ζνα
μικρόφωνο -χειριςτιριο, το οποίο να ςτθρίηεται
ςε ςτιβαρι βάςθ θ οποία κα τοποκετθκεί
κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςε ςθμείο που κα
υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία.

ΝΑΙ

2.14.2.2

O ενιςχυτισ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να ζχει
όςο το δυνατόν μικρότερεσ διαςτάςεισ και να
τοποκετθκεί με τρόπο που δεν κα είναι ορατόσ
από το εξωτερικό μζροσ του οχιματοσ (εκτόσ
από το ντουλαπάκι), ςε ςθμείο κατόπιν
ςυνεννόθςθσ που κα προκφψει με τθν Υπθρεςία.

ΝΑΙ

2.14.2.3

Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από
τυχαία αναςτροφι των πόλων και να είναι

ΝΑΙ
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εφοδιαςμζνοσ
με
αςφάλεια,
που
να
αντικακίςταται εφκολα και χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων. Επίςθσ, να φζρει διακόπτθ πλιρουσ
απενεργοποίθςθσ-ενεργοποίθςθσ αυτοφ, ςτο
χϊρο του οδθγοφ.

2.14.2.4

2.14.3

2.14.4

2.14.5

Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να
τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ
εξόδου του ιχου «ςειρινασ» από το θχείο να
μθν είναι μικρότερθ από 113 dB, ςε απόςταςθ 3
μζτρων από το θχείο.
Πλοι οι χειριςμοί τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να
πραγματοποιοφνται από το μικρόφωνο –
χειριςτιριο, το οποίο να φζρει κατάλλθλο
αρικμό διακοπτϊν, για τθν επιλογι των τόνων
ςειρινασ.
Το μικρόφωνο – χειριςτιριο:
-Να πραγματοποιεί όλουσ τουσ χειριςμοφσ
τθσ
τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ.
-Να φζρει κατάλλθλο αρικμό διακοπτϊν, για τθν
επιλογι των τόνων ςειρινασ.
-Να ςυνδζεται ςτον ενιςχυτι με αποςπϊμενο
ςπειροειδζσ καλϊδιο.
-Να φζρει κομβίο ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ
ομιλίασ.
-Να τοποκετθκεί ςε ανκεκτικι βάςθ ςτιριξθσ
ςτο εςωτερικό του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Θ λειτουργία τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να γίνεται
μζςω ανεξάρτθτου θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ,
το οποίο κα αςφαλίηεται με ξεχωριςτι
αςφάλεια, θ οποία κα αντικακίςταται εφκολα
χωρίσ τθν ανάγκθ εργαλείων.
Ο προμθκευτισ οφείλει να επιςυνάψει ςτθν
προςφορά του πιςτοποιθτικό δοκιμϊν και
μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ
ςειρινασ. (για τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικοφσ
ιχουσ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.14.6

Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.

ΝΑΙ

2.14.7

Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ φωτεινισ και
θχθτικισ ςιμανςθσ κα αποδεικνφονται με
πρωτότυπα
εργοςταςιακά
ι
νομίμωσ
επικυρωμζνα
φυλλάδια.
Οι
αντίςτοιχεσ
ςυςκευζσ κα φζρουν ςιμανςθ CE, κα είναι
ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κα
διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ για οχιματα,

ΝΑΙ
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2.14.8

2.14.9

2.14.10
2.14.11

2.14.11.1

2.14.11.2

2.15

2.15.1

2.15.2
2.15.2.1
2.15.2.2

2.15.2.3

2.15.2.4

αντίγραφο τθσ οποίασ νομίμωσ επικυρωμζνο να
κατατεκεί με τθν προςφορά.
Θ τοποκζτθςθ τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ να γίνει ςε ςυνεννόθςθ και ςφμφωνα
με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των
κατατικζμενων τεχνικϊν φυλλαδίων
και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ
αυτϊν.
Ο προμθκευτισ πρζπει να εγγυθκεί τθν καλι
λειτουργία τθσ φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ
για ζξι (06) χρόνια
ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των οχθμάτων κα
γίνει κατ’ επιλογι, από τουλάχιςτον δυο (02)
διαφορετικζσ
αποχρϊςεισ,
από
τισ
προςφερόμενεσ του εργοςταςιακοφ φυλλαδίου
του οχιματοσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Υπθρεςίασ.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, κα τοποκετθκεί
κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κατάλλθλο
ςθμείο
αυτοκόλλθτθ
(ςυγκεκριμζνων
διαςτάςεων)
ζνδειξθ
χρθματοδοτοφμενθσ
προμικειασ ςε όλα τα οχιματα.
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα,
τουλάχιςτον από μία πλιρθ ςειρά εργαλείων παρελκομζνων αμζςου εξυπθρζτθςθσ (εργαλεία
αλλαγισ τροχοφ, κατςαβίδι, πζνςα, γρφλλοσ
ανφψωςθσ οχιματοσ κ.λ.π.), τοποκετθμζνων ςε
ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. Πλα τα εργαλεία πρζπει
να είναι ιςχυρισ καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι
να ζχουν υποςτεί αντιοξειδωτικι προςταςία και
ςκλιρυνςθ και να αναφζρονται με λεπτομζρεια
ςτθν προςφορά του προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται
από τον παρακάτω εξοπλιςμό:
Ζνα (01) αρκρωτό τρίγωνο αςφαλείασ
(ςτάκμευςθσ).
Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολοςκθτικζσ αλυςίδεσ
τοποκετθμζνεσ ςε ειδικι κικθ.
Ζνα (01) πυροςβεςτιρα με κακαρό βάροσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) κιλϊν που να καλφπτει το
Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ-3 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (CEN), ςτακερά
τοποκετθμζνο.
Ζνα (01) πλιρεσ φαρμακείο ςε ανάλογο κουτί.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.15.2.5

2.15.2.6

2.15.2.7

3

3.1

Μαηί με τα οχιματα, να προςφερκοφν δφο (02)
πλιρεισ ςειρζσ ειδικϊν εργαλείων κατάλλθλων
για οποιαδιποτε επιςκευι ι εργαςία
προετοιμαςίασ (Service) κακϊσ και δφο (02)
διαγνωςτικά μθχανιματα αναγνϊριςθσ βλαβϊν
του προςφερόμενου οχιματοσ.
Να υπάρχει ιμάντασ ρυμοφλκθςθσ τουλάχιςτον
τριϊν (03) μζτρων για κάκε όχθμα κατάλλθλοσ
για ρυμοφλκθςθ με μζγιςτο βάροσ.
Ζνα φακό (π.χ. τφπου MAGLITE) τεχνολογίασ LED
ο οποίοσ να βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςε
κατάλλθλθ βάςθ εντόσ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ
και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ
φόρτιςθ του φακοφ αυτοφ να γίνεται από τθν
βάςθ μζςω κατάλλθλθσ διάταξθσ από το
θλεκτρικό ςφςτθμα του αυτοκινιτου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΟΥ:
-φωτεινι ροι να είναι τουλάχιςτον 1400
Lumens.
-Να είναι αδιάβροχοσ με IPX6 τουλάχιςτον.
-Θ διάρκεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε πλιρθ
ιςχφ να είναι ενενιντα (90) λεπτά τουλάχιςτον.
-Το μικοσ του να είναι από 12cm και άνω.
-Καταςκευι από αεροναυπθγικό αλουμίνιο ι
αλουμίνιο.
-Να διακζτει επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ
ιόντων λικίου (Li-Ion).
Κάκε φακόσ να φζρει τθ ςιμανςθ ‘CE’.
ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον
ζτθ ι 160.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο).
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ, θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται
78

ΝΑΙ

ςτθν τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.

3.2

Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ
του προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα
κεντρικά, όςο και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι
ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία, τθν οικονομικι
επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και των Service
των οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι).
Να κατατεκεί πρωτότυπο
βιβλίο ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο όλων
των προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων του
καταςκευαςτι.

3.3

Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
Επιπλζον, ο προμθκευτισ να δθλϊνει
υποχρεωτικά ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον δεν μπορεί
να αποκαταςτακεί επιτόπου, θ οποιαδιποτε
βλάβθ από κινθτι μονάδα προμθκευτι,
αναλαμβάνει να καλφπτει με δαπάνεσ του τθ
μεταφορά των προςφερόμενων οχθμάτων, εντόσ
48ωρϊν από τθ λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα
κεντρικά ςυνεργεία του ι ςτο πλθςιζςτερο
εξουςιοδοτθμζνο ι ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο,
ςτισ περιπτϊςεισ που :
ΝΑΙ

3.4

α. Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιονδιποτε λόγο, από τα
κατά τόπουσ εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία
του
δθλωκζντοσ
δικτφου
εξυπθρζτθςθσ.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία παφςει
να ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προμθκευτι, για οποιονδιποτε λόγο και εφόςον
δεν υφίςταται άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο του προμθκευτι,
εντόσ του ίδιου Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν
αντικατάςταςθ ι επιςκευι εξαρτθμάτων των
οχθμάτων, για κάκε βλάβθ ι φκορά που δεν
προζρχεται από λάκοσ χειριςμό του προςωπικοφ
ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ, χωρίσ καμία
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ΝΑΙ

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, υποχρεοφται να
ενθμερϊνει για οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιείται
ςτο
δθλωκζν
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ και
εντόσ 24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο Λιμενικοφ
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ
ενόσ οχιματοσ μθ προερχόμενθσ από κακι
χριςθ ι λόγω ατυχιματοσ, να αντικακίςταται
εξολοκλιρου από τθν προμθκεφτρια εταιρεία.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ των
οχθμάτων ςε ανταλλακτικά και οργανωμζνο
ςζρβισ τουλάχιςτον για μία δεκαετία (10) από
τθν παράδοςι τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον
προμθκευτι για ανταλλακτικά πρζπει να
ικανοποιοφνται άμεςα. Τα ανταλλακτικά ι
εξαρτιματα και θ εργαςία τοποκζτθςθσ αυτϊν,
που εγκακίςτανται από το δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προμθκευτι να καλφπτονται από εγγφθςθ
τουλάχιςτον ενόσ (01) ζτουσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο προμθκευτισ να δθλϊνει το ςτακερό ποςοςτό
τθσ παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ των
ανταλλακτικϊν-αναλϊςιμων και τθσ εργαςίασ
του
εκάςτοτε
ιςχφοντοσ
επίςθμου
τιμοκαταλόγου. Θ παρεχόμενθ ζκπτωςθ να
ιςχφει υποχρεωτικά, ςε όλο το ανά τθν
επικράτεια
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο το
όχθμα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ –ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.

ΝΑΙ

Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
τθσ
Υπθρεςίασ,
προλθπτικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των
οχθμάτων, θλεκτρονικό ζλεγχο μπαταρίασ και
δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό περιοδικό ζλεγχο),
παρζχοντασ ςχετικό πιςτοποιθτικό-διλωςθ. Ο εν
λόγω ζλεγχοσ να παρζχεται μια (01) φορά κάκε
ζτοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςε όλο το ανά τθν
επικράτεια
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προςφερόμενου οχιματοσ.

ΝΑΙ

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν τεχνικι
προςφορά του να υποβάλλει κατάςταςθ του
δικτφου εξυπθρζτθςθσ ςυνεργείων ςε όλθ τθ
Χϊρα.

ΝΑΙ

Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 &

ΝΑΙ
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3.8) υποχρεωτικά να ιςχφουν και για τθ φωτεινι
και θχθτικι ςιμανςθ.
4

ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ

ΝΑΙ

4.1

ΠΑΡΑΔΟΘ

ΝΑΙ

4.1.1

Τοποκεςία
Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα πραγματοποιθκεί
με δαπάνεσ του προμθκευτι εντόσ Νομοφ
Αττικισ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί κατόπιν
ςυνεννόθςθσ από τθν Υπθρεςία μασ.
Τα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ
δεξαμενι τουσ και υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων,
αντιψυκτικό, θ δε ςτάκμθ των λιπαντικϊν να
βρίςκεται ςτα προβλεπόμενα από τον
καταςκευαςτι επίπεδα.

4.1.2

4.1.3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Μικρότεροσ
χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

4.2

ΠΑΡΑΛΑΒΘ

ΝΑΙ

4.2.1

Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν υπθρεςία κα είναι
ζνασ (01) μινασ από τθ παράδοςθ των
οχθμάτων.

ΝΑΙ

Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για τθν
επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα
παρελκόμενα και γενικά τθ ςυμφωνία με τουσ
όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ.

ΝΑΙ

Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ κα γίνει δειγματολθπτικά
ςτο 10% των οχθμάτων τθσ προμικειασ, κατ’
επιλογι τθσ Επιτροπισ παραλαβισ. Κατά αυτόν
τα επιλεγζντα οχιματα κα οδθγοφνται από
οδθγοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε διαδρομι 50
χιλιομζτρων, όπου γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ
λειτουργίασ του κινθτιρα, του φωτιςμοφ,
φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ, κλείςιμο
κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ψφξθσ,
αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του

ΝΑΙ

4.2.2

4.2.3
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εξοπλιςμοφ του οχιματοσ. Μετά το τζλοσ τθσ
διαδρομισ γίνεται εξωτερικόσ ζλεγχοσ του
κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων, του
διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων υγρϊν ςτο
όχθμα για διαπίςτωςθ τυχόν διαρροϊν. Οι
δαπάνεσ του λειτουργικοφ ελζγχου κα βαρφνουν
τον προμθκευτι (π.χ. καφςιμα).
5

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

ΝΑΙ

5.1

Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει δωρεάν, με
κατάλλθλο προςωπικό, ςτισ εγκαταςτάςεισ του,
μζχρι και ζξι (06) τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε
κζματα χειριςμοφ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ
του οχιματοσ.

ΝΑΙ

6

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΝΑΙ

6.1

Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά
τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Να δοκοφν δυο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ ςειρζσ
τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν,
κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ ι
διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, για τθ Διαχείριςθ Υλικοφ και
τα Κεντρικά Συνεργεία. Επιπλζον τα ανωτζρω κα
δοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε περίπτωςθ
που υπάρχει online βάςθ δεδομζνων όπου
μποροφν να παρζχονται όλεσ οι παραπάνω
πλθροφορίεσ, τότε ο προμθκευτισ υποχρεοφται
να παρζχει ςτθν Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν
λόγω βάςθ.

6.2

7

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

7.1

Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι
προδιαγραφι αναλυτικά νοείται ότι κα
πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και
τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, ςτθ κατθγορία αυτι
των οχθμάτων.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ, τθν κάκε
προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι
περιγραφι του προςφερόμενου οχιματοσ όπου
ο κάκε προμθκευτισ κα απαντά παράγραφο
προσ παράγραφο και με τθν ίδια ςειρά και
αρίκμθςθ, ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ
τεχνικισ
προδιαγραφισ.
Σε
περίπτωςθ
διαφωνίασ πρζπει να προςδιορίηει με ςαφινεια
τα ςθμεία απόκλιςθσ.

7.2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίνονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ.
Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ
120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτα που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 45 και 55 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+........+ςν*Κν (1)
Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+.....+ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. - Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. - Μ ελαχ.),
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλθψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
<< Μ μζγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη
Ομάδα Α:
Σεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητασ – Απόδοςησ
Α/Α Κεφάλαια/
Ραρ/φοι
1

§ 2.2.2

Στοιχεία
Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 130 Kw. Μεγαλφτερθ
ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
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Συντελεςτισ Βακμολογία
Βαρφτθτασ
20 %

2

Να φζρουν υποχρεωτικά τουλάχιςτον ζξι (06)
αερόςακουσ. Οι δφο να είναι μετωπικοί αερόςακοι
§ 2.11.2.3 οδθγοφ & ςυνοδθγοφ.

15 %

Επιπλζον αερόςακοι κα αξιολογθκοφν κετικά ςφμφωνα
με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.

3

Δυο (02) θλεκτρικά ρυκμιηόμενουσ εξωτερικοφσ
κακρζπτεσ (ζνασ ανά πλευρά) και ζναν (01)
§ 2.12.10.6 αντικαμβωτικό εςωτερικό.

05 %

Θ φπαρξθ κερμαινόμενων κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
4

§ 2.12.12

Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Άκροιςμα Α Ομάδασ:

05 %
45 %

Ομάδα Β:
Εγγυήςεισ – Χρόνοσ Παράδοςησ

1

§ 3.1

Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ ι
160.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο). Κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο προμθκευτισ
ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του μζςου και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν
τεχνικι προδιαγραφι, θ οποία αναφζρεται ςτθν
ομαλι και ανεμπόδιςτθ λειτουργία του πλιρουσ
οχιματοσ. Επίςθσ, θ προςφορά κα ςυνοδεφεται και
από ζγγραφο εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ
για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ.

30 %

Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

2

§ 3.2

Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ
οφείλει
να
προβαίνει
ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν
τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο και
ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία,
τθν οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και των
Service των οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).
Να

δθλϊνονται

υποχρεωτικά
84

τα

διανυκζντα

15 %

χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ οίκου (εγχειρίδιο καταςκευαςτι).
Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο ςυντιρθςθσ ι
πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων του καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για περιςςότερα
Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον
Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ
Χρόνοσ

3

§ 4.1.3

Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ
και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.

10 %

Άκροιςμα Β Ομάδασ:

55%

Σφνολο Ομάδων Α και Β :

100 %
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ΕΙΔΟ Ε΄:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΚΣΩ (08) ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ VAN ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕΙΚΣΟΤ ΒΑΡΟΤ
ΕΩ 3500 kg
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1. κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο Οκτϊ (08) οχθμάτων κλειςτοφ τφπου VAN μεταφοράσ υλικϊν
μεικτοφ βάρουσ ζωσ 3.500 kg.
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
ΕΝΟΣΘΣΑ

2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1

2.2.2

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΑΠΑΙΣΘΕΙ
Γενικι περιγραφι
Τα οχιματα κα είναι κλειςτοφ τφπου VAN,
μεγάλθσ αντοχισ και αξιόπιςτα για λειτουργία ςε
αντίξοεσ ςυνκικεσ, κατάλλθλα για τθν μεταφορά
υλικϊν με μεικτό βάροσ ζωσ 3.500 kg, καινοφργια
(θμερομθνία καταςκευισ μεταγενζςτερθ τθσ
θμερομθνίασ κατάκεςθσ τεχνικισ προςφοράσ),
ςφγχρονθσ καταςκευισ και αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ από τουσ νεότερουσ τφπουσ
τουλάχιςτον EURO 6 (όπωσ απαιτείται από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία).
Με τθν υποβολι των Τεχνικϊν προςφορϊν ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλει Υπεφκυνθ
διλωςθ ότι με τθν παράδοςθ των οχθμάτων αυτά
κα
ςυνοδεφονται
με
το
Ριςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ *COC – Certificate of Conformity+ ι
αντίγραφο αυτοφ.
ΣΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ –
ΦΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Να δοκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Τφποσ – Μοντζλο οχθμάτων.
Ζκδοςθ τφπου και επίπεδο εξοπλιςμοφ.
Εργοςτάςιο καταςκευισ.
ΚΙΝΘΣΘΡΑ
Ρετρελαιοκινθτιρασ, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ,
άμεςου ψεκαςμοφ (common rail), κυβιςμοφ
τουλάχιςτον 1800 κυβικϊν εκατοςτϊν.
Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 90 KW.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
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ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣ
Θ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
2.2.5.6
2.2.5.7
2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5
2.5
2.5.1

2.5.2

αξιολόγθςθσ.
Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 300 Nm.
Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν
ιςχφουςα Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία κατά
τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά
του κινθτιρα:
Κυβιςμόσ.
Τφποσ κινθτιρα.
Μζγιςτθ ιςχφσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτθ ροπι ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν.
Σφςτθμα ελζγχου ρφπων.
Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου.
ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ
υμπλζκτησ
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ενόσ (01) δίςκου, ξθροφ
τφπου και να λειτουργεί υδραυλικά ι μθχανικά.
Κιβώτιο ταχυτήτων
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα
ζχει τουλάχιςτον και κα ζχει τουλάχιςτον πζντε
(05) ςυγχρονιςμζνεσ ταχφτθτεσ εμπρόςκιασ
κίνθςθσ και μία (01) όπιςκεν.
Το βιμα του διαφορικοφ να είναι κατάλλθλο για
να μποροφν τα οχιματα, με πλιρεσ φορτίο, να
κινθκοφν ςε δρόμο με μεγάλθ κλίςθ.
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων να γίνεται
ςτουσ εμπρόσ ι τουσ πίςω τροχοφσ.
Να
είναι
εφοδιαςμζνα
με
ςφςτθμα
ακινθτοποίθςθσ κινθτιρα (IMMOBILIZER).
Να περιγραφεί το προςφερόμενο ςφςτθμα
μετάδοςθσ και να δοκεί ο αρικμόσ ταχυτιτων του
κιβωτίου.
ΕΠΙΔΟΕΙ
Θ τελικι ταχφτθτα των οχθμάτων να είναι
τουλάχιςτον 120 km/h.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Μζγιςτθ ταχφτθτα (km/h).
Επιτάχυνςθ 0-100 km/h (sec).
Γωνία προςζγγιςθσ.
Γωνία φυγισ.
Γωνία ράμπασ.
ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ
Το τιμόνι να είναι θλεκτρικά ι υδραυλικά
υποβοθκοφμενο, να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ
των οχθμάτων, να ζχει ςφςτθμα αυτόματθσ
επαναφοράσ και να κλειδϊνει.
Θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ από πεηοδρόμιο
ςε πεηοδρόμιο να είναι όςο το δυνατόν μικρότερθ
και οπωςδιποτε όχι μεγαλφτερθ από 17 m ςτουσ
τροχοφσ.
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2.5.3
2.6

2.6.1

2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.7

2.7.1

2.7.2
2.8

2.8.1

Να περιγραφεί το ςφςτθμα διεφκυνςθσ και να
δοκεί θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ.
ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΡΣΘΘ
Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό ςφςτθμα
ανάρτθςθσ, με αποςβεςτιρεσ ςε κάκε τροχό, το
οποίο να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ δυνατι ευςτακι
και αςφαλι κίνθςθ του, δεδομζνου ότι τα οχιματα
προορίηονται για τθν μεταφορά φορτίων.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Τφποσ εμπρόςκιοσ ανάρτθςθσ.
Τφποσ πίςω ανάρτθςθσ.
ΤΣΘΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΕΔΘΘ
Να φζρουν ςφςτθμα φρζνων – πζδθςθσ
ανεξάρτθτο, υδραυλικό, διπλοφ κυκλϊματοσ με
υποβοικθςθ τφπου SEVRO. Θ πζδθςθ να γίνεται
εμπρόσ με δίςκουσ και πίςω με ταμποφρα ι
δίςκουσ. Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα
αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (A.B.S) και
θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ (ESP).
Να υπάρχει χειροπζδθ (χειρόφρενο) αςφαλείασ θ
λειτουργία τθσ οποίασ να επιτυγχάνεται με μικρό
χειρομοχλό ι κουμπί τοποκετθμζνο κοντά ςτθ
κζςθ του οδθγοφ και να επενεργεί ςτουσ πίςω
τροχοφσ.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα πζδθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Διάμετροσ των δίςκων/ταμποφρων εμπρόσ/πίςω.
ΕΛΑΣΙΚΑ - ΗΑΝΣΕ
Τα οχιματα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον τζςςερισ
(04) τροχοφσ. Τα ςϊςτρα (ηάντεσ) κα είναι
καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο (χαλφβδινο). Τα
ελαςτικά κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ
Ιουλίου 2009 <<για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου
και γενικισ αςφάλειασ των μθχανοκίνθτων
οχθμάτων και των ρυμουλκοφμενων τουσ, και των
ςυςτθμάτων καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και
χωριςτϊν τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για
τα οχιματα αυτά>> (ΕΕ L200 τθσ 31.7.2009, ς.1),
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, για τθν
κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία
προορίηονται *βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ ελαςτικϊν)
ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και κα ςυνοδεφονται κατά
την παράδοςη των οχημάτων από ζγκριςθ τφπου
αρμόδιασ εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν
παρ. 2 του Άρκρου 8 ανωτζρω Κανονιςμοφ και του
Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΘΕ Αρικ. 117 του Ραραρτιματοσ
IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ, όπωσ ζχουν
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2.8.2

2.8.3

2.9

2.9.1

2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.9.8.1
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2.9.8.8
2.9.8.9
2.9.8.10
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τροποποιθκεί και ιςχφουν. Εντόσ τθσ τεχνικισ του
προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
ςχετικι Τπεφθυνη Δήλωςη του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του περί προςκόμιςθσ τθσ
ανωτζρω ζγκριςθσ τφπου. Να είναι καταςκευισ
τελευταίου δωδεκαμινου (12) πριν από τθν
παράδοςθ των οχθμάτων, καινοφργια, όχι από
αναγόμωςθ, χωρίσ αεροκάλαμουσ (TUBELESS),
κατάλλθλα για εντόσ και εκτόσ δρόμου χριςθ
(ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του
καταςκευαςτικοφ οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ
εφεδρικόσ τροχόσ ίδιου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε
αςφαλζσ ςθμείο του οχιματοσ.
Να φζρουν αλεξίβορβα (λαςπωτιρεσ) ςε όλουσ
τουσ τροχοφσ.
Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο τφποσ,
οι διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ,
το μζγιςτο φορτίο που αντιςτοιχεί ςτθν
εκτιμϊμενθ πίεςθ λειτουργίασ των ελαςτικϊν και
κατά προτίμθςθ το εργοςτάςιο καταςκευισ και θ
χϊρα προζλευςθσ αυτϊν.
ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΘ - ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΕ
Οι διαςτάςεισ και γενικά τα καταςκευαςτικά
ςτοιχεία του οχιματοσ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε
αυτό ν’ ανταποκρίνεται ευχερϊσ ςτισ απαιτιςεισ
και τον ςκοπό για τον οποίο προορίηεται,
εςωτερικι άνεςθ για τουσ επιβαίνοντεσ και
εξωτερικζσ διαςτάςεισ που να του προςδίδουν
ευελιξία μζςα ςτθν πόλθ.
Συνολικό μικοσ με προφυλακτιρεσ: τουλάχιςτον
5200 mm ζωσ και 6500 mm.
Το μεταξόνιο του οχιματοσ να είναι τουλάχιςτον
3300 mm.
Συνολικό πλάτοσ με κακρζπτεσ να είναι
τουλάχιςτον από 2350 mm ζωσ και 2700 mm.
Συνολικό φψοσ του οχιματοσ να είναι τουλάχιςτον
από 2400 mm ζωσ και 2900 mm.
Ωφζλιμο φορτίο να είναι τουλάχιςτον 1000 kgr.
Πγκοσ φόρτωςθσ να είναι τουλάχιςτον 13 m3.
Να δοκοφν τα κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Ολικό μικοσ με προφυλακτιρεσ.
Εξωτερικό πλάτοσ με κακρζπτεσ.
Εξωτερικό φψοσ χωρίσ κεραία.
Μεταξόνιο.
Εμπρόςκιο μετατρόχιο.
Οπίςκιο μετατρόχιο.
Διαςτάςεισ χϊρου φόρτωςθσ.
Πγκοσ φόρτωςθσ.
Ωφζλιμο φορτίο.
Απόβαρο.
Μζγιςτο μεικτό βάροσ.
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2.9.8.12
2.10
2.10.1
2.10.1.1
2.10.1.2
2.10.1.3
2.11
2.11.1
2.11.1.1
2.11.2
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2.11.2.4

2.11.2.5
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2.12.1

2.12.2

2.12.3

2.12.4

Ικανότθτα ζλξθσ με φρζνα (kg)/ χωρίσ φρζνα (kg).
ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ - ΕΚΠΟΜΠΕ ΡΤΠΩΝ
Να δοκοφν οι τιμζσ ωσ ακολοφκωσ:
Εντόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100 km).
Εκτόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100 km).
Μικτι κατανάλωςθ (l/100 km).
ΑΦΑΛΕΙΑ
Ενεργθτικι αςφάλεια
Να περιγραφοφν αναλυτικά όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα ενεργθτικισ αςφάλειασ.
Ρακθτικά αςφάλεια
Τα οχιματα να φζρουν προςαρμοςμζνα
ρυκμιηόμενα
υποςτθρίγματα
κεφαλισ
(προςκζφαλα) ςε όλα τα κακίςματα ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Τα οχιματα να φζρουν υποχρεωτικά ηϊνεσ
αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ, τριϊν
(03) ςθμείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Να φζρουν υποχρεωτικά αερόςακο οδθγοφ και
προαιρετικά ςυνοδθγοφ.
Θ φπαρξθ αερόςακου ςυνοδθγοφ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Να φζρουν πλευρικζσ δοκοφσ αςφαλείασ ςτισ δφο
(02) μπροςτινζσ κφρεσ (οδθγοφ – ςυνοδθγοφ) και
πτυςςόμενθ κολϊνα τιμονιοφ (φψοσ και κλίςθ).
Να περιγραφοφν όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα πακθτικισ αςφάλειασ (κλωβοί
αςφαλείασ, δοκοί πλευρικισ πρόςκρουςθσ κ.λπ.).
ΑΜΑΞΩΜΑ - ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Το αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ
καταςκευισ, να ζχει καλι μόνωςθ ζναντι του ιχου
και τθσ κερμότθτασ και να ανταπεξζρχεται ςτισ
καταπονιςεισ που προκφπτουν με πλιρεσ φορτίο.
Τα υλικά του πλαιςίου και αμαξϊματοσ να είναι
άριςτθσ ποιότθτασ με κατάλλθλθ αντιςκωριακι
και αντιδιαβρωτικι προςταςία.
Το πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να κλειδϊνει
(με κλειδί αςφαλείασ), εφόςον δεν αςφαλίηει με
διαφορετικό τρόπο.
Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να είναι
τουλάχιςτον 70 λίτρα.
Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα άγκιςτρο ι άλλθ
κατάλλθλθ διάταξθ για τθν αςφαλι και χωρίσ
φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ ακινθτοποίθςισ
τουσ. Να προςφερκεί ιμάντασ ρυμοφλκθςθσ πζντε
(05) τουλάχιςτον μζτρων κατάλλθλοσ για
ρυμοφλκθςθ των οχθμάτων με μζγιςτο βάροσ.
Δφο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ ανά
πλευρά) και ζνα εςωτερικό.
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2.12.5

2.12.6

2.12.7

2.12.8

2.12.9

2.12.10

2.12.11

2.12.11.1

2.12.11.2

2.12.11.3

2.12.11.4

Θ φπαρξθ κερμαινόμενων και θλεκτρικά
ρυκμιηόμενων κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ εκ των δφο θ
βακμολόγθςθ κα είναι κατά το ιμιςυ.
Σφςτθμα θλεκτροκίνθτων υαλοκακαριςτιρων
τουλάχιςτον δφο (02) ταχυτιτων και ςφςτθμα
πλφςεωσ αλεξινεμου με νερό.
Να φζρουν όλα τα προβλεπόμενα φϊτα από τον
Κ.Ο.Κ., υποχρεωτικά να φζρουν φϊτα ομίχλθσ
μπροσ - πίςω, φϊτα οπιςκοπορείασ που κα
λειτουργοφν αυτόματα μόλισ τεκεί θ όπιςκεν,
τρίτο φωσ πζδθςθσ και φϊτα θμζρασ.
Να προςφερκοφν δφο (02) εργοςταςιακά κλειδιά ι
κάρτεσ εκκίνθςθσ κάκε οχιματοσ.
Να φζρουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ με ςειρινα, για
τθν προςταςία του κάκε οχιματοσ ςε περίπτωςθ
κλοπισ ι ειςβολισ τρίτων όταν τα οχιματα είναι
αφφλακτα. Πλεσ οι κφρεσ των οχθμάτων κα είναι
παγιδευμζνα από το ςυναγερμό.
Να
είναι
εφοδιαςμζνα
με
αιςκθτιρεσ
παρκαρίςματοσ (parktronik) τεςςάρων (04)
ςθμείων, τουλάχιςτον ςτο πίςω μζροσ, με θχθτικι
και οπτικι ζνδειξθ για τον οδθγό.
Το όχθμα κα πρζπει να είναι διαμορφωμζνο (κατά
μικοσ) ςε δφο χϊρουσ:
α. Στθν καμπίνα οδθγοφ/ςυνοδθγϊν (μπροςτινό
μζροσ οχιματοσ).
β. Στο χϊρο φόρτωςθσ (πίςω μζροσ οχιματοσ).
ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΘΓΟΤ / ΤΝΟΔΘΓΩΝ
(ΜΠΡΟΣΙΝΟ ΜΕΡΟ)
Να ζχει δφο (02) πλευρικζσ πόρτεσ με κρφςταλλα
αςφαλείασ τφπου SECURIT. Πλεσ οι πόρτεσ να είναι
μεταλλικζσ και να αςφαλίηουν αυτόματα με
κεντρικό κλείδωμα.
Να υπάρχουν τοποκετθμζνα ζνα ι δφο φωτιςτικά
που κα ανάβουν και ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει
αςφαλίςει μια από τισ πόρτεσ του οχιματοσ. Σε
κατάλλθλθ κζςθ να υπάρχει ρευματοδότθσ για τθ
ςφνδεςθ
φορθτισ
λυχνίασ
επίςκεψθσ
(μπαλαντζηα).
Το δάπεδο κα ζχει προςτατευτικό τάπθτα και
επιπλζον να υπάρχουν και εργοςταςιακά
προςτατευτικά πατάκια τα οποία να είναι κινθτά
για να κακαρίηονται.
Να φζρουν θλεκτρικά παράκυρα οδθγοφ –
ςυνοδθγοφ, ο χειριςμόσ τουσ να γίνεται για τον
κακζνα ξεχωριςτά, αλλά και από τον οδθγό. Πλα
τα κρφςταλλα αςφαλείασ (πλθν του εμπρόςκιου
ανεμοκϊρακα)
να
φζρουν
αντθλιακι
προςταςία/μεμβράνθ αποχρϊςεωσ ςφμφωνα με
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τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ τοποκζτθςθ τουσ κα
προκφψει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία
μασ πριν από τθν παράδοςθ των οχθμάτων.
Να υπάρχουν: ζνα (01) κάκιςμα οδθγοφ το οποίο
να είναι ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ, ζνα (01) κάκιςμα
ςυνοδθγοφ και ζνα (01) κάκιςμα επιβάτθ μεταξφ
των κακιςμάτων οδθγοφ και ςυνοδθγοφ. Είναι
αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και θ φπαρξθ ενιαίου
διπλοφ κακίςματοσ για τθν άνετθ μεταφορά
ςυνοδθγοφ και ενόσ επιβάτθ, με δφο ηϊνεσ
αςφαλείασ και δφο υποςτθρίγματα κεφαλισ. Τα
κακίςματα να είναι ςτερεά ςυνδεδεμζνα ςτο
δάπεδο.
Τα κακίςματα να είναι άνετα με επζνδυςθ
αντιιδρωτικοφ υλικοφ, ςκοφρασ απόχρωςθσ.
Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα κζρμανςθσ
(καλοριφζρ) και εργοςταςιακό ςφςτθμα ψφξθσ (Air
Condition ι Clima) με ανάλογθ κερμαντικι –
ψυκτικι ικανότθτα, με ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα
μζςω μοτζρ τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων.
Να υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα προσ το
αλεξινεμο.
Τα οχιματα να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα
απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ
τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά τθσ
πορείασ του οχιματοσ.
Να ζχουν δε οπωςδιποτε τα παρακάτω:
Ταχφμετρο ςε km/h και ςτροφόμετρο.
Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου και όργανο
κερμοκραςιϊν.
Ενδεικτικι λυχνία του ςυςςωρευτι και χαμθλισ
ςτάκμθσ/πίεςθσ ελαίου.
Θχθτικό όργανο ξεχαςμζνων αναμμζνων φϊτων.
Δφο (02) αλεξιλια κζςεων οδθγοφ – ςυνοδθγοφ.
Θχθτικό όργανο.
Χιλιομετρθτζσ (ςυνολικό και ταξιδίου).
Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ A.B.S.
και λειτουργίασ αερόςακων.
Χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ –
αεριςμοφ.
Εργοςταςιακό ράδιο CD ι ράδιο MP3 με
τουλάχιςτον δφο (02) θχεία και κεραία.
ολόι.
Θλεκτρικό αναπτιρα.
Να φζρει αναμονι πλθςίον τθσ κζςθσ του
ςυνοδθγοφ για τθν τοποκζτθςθ πομποδζκτθ
(αςυρμάτου VHF) και κεραίασ αυτοφ ςφμφωνα με
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ GPS (μόνιμο ι
αποςπϊμενο) με χάρτεσ Ελλάδοσ πρόςφατθσ
ζκδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
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2.12.12

2.12.12.1

2.12.12.2

2.12.12.3

2.12.12.4

2.12.12.5
2.12.12.6

πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Να δοκοφν πλιρεισ περιγραφικζσ πλθροφορίεσ
του τυχόν επιπλζον προςφερόμενου εξοπλιςμοφ
(εςωτερικά τθσ καμπίνασ οδθγοφ), των οργάνων
ελζγχου οδιγθςθσ κ.λ.π.
Ρίςω από το χϊρο του οδθγοφ – ςυνοδθγοφ να
υπάρχει μεταλλικό χϊριςμα με παράκυρο από
γυάλινο ι χαλφβδινο πλζγμα.
ΧΩΡΟ ΦΟΡΣΩΘ
(ΠΙΩ ΜΕΡΟ ΟΧΘΜΑΣΟ)
Να υπάρχει πίςω χϊροσ φόρτωςθσ κλειςτόσ με
πάτωμα βαρζωσ τφπου κατά προτίμθςθ
εργοςταςιακό (καουτςοφκ ι κόντρα πλακζ
καλάςςθσ και ελαςτικό δάπεδο) ζτςι ϊςτε να
ςυμβάλει ςτθν προςταςία του δαπζδου του χϊρου
φόρτωςθσ.
Για τθν άνετθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των
οχθμάτων κα υπάρχει ςτθν δεξιά πλευρά του
οχιματοσ και αμζςωσ πίςω από τθν πόρτα του
ςυνοδθγοφ ςυρόμενθ πόρτα πλάτουσ τουλάχιςτον
1065 mm.
Στο πίςω μζροσ του οχιματοσ κα υπάρχει πόρτα,
κατά προτίμθςθ δίφυλλθ, ςτο επάνω μζροσ τθσ
οποίασ να υπάρχουν παράκυρα από κρφςταλλα
αςφαλείασ.
Πλεσ θ πόρτεσ κα αςφαλίηουν με κλειδαριζσ
αςφαλείασ.
Μεγαλφτερο πλάτοσ πλαϊνισ πόρτασ και θ φπαρξθ
δίφυλλθσ πόρτασ ςτο πίςω μζροσ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με των πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ εκ των
δφο θ βακμολόγθςθ κα είναι κατά το ιμιςυ.
Τα πλαϊνά του χϊρου φόρτωςθσ, θ ςυρόμενθ
πόρτα, θ οροφι και θ πίςω ανοιγόμενθ/εσ
μία/δφο πόρτα/εσ κα διακζτουν επζνδυςθ από
ανκεκτικό υλικό, κατά προτίμθςθ αλουμίνιο.
Μεταξφ τθσ επζνδυςθσ και του αμαξϊματοσ να
υπάρχει κερμομονωτικό υλικό.
Να φζρει ςφςτθμα ψφξθσ με ψυκτικι ικανότθτα
τουλάχιςτον 9.000 BTU/h και με ρυκμιηόμενθ
παροχι αζρα. Αυτό δφναται να λειτουργεί
ταυτόχρονα ι ανεξάρτθτα με το εργοςταςιακό
ςφςτθμα ψφξθσ τθσ καμπίνασ οδθγοφ. Θ ρφκμιςθ
τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ, κα γίνεται από τθν
καμπίνα του οδθγοφ.
Να δοκεί ο τφποσ, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, θ
ψυκτικι απόδοςθ αυτοφ ςε BTU/h και τα
αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια.
Ο καταςκευαςτισ τθσ διαμόρφωςθσ να διακζτει
93

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.13

2.13.1
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2.14.1.3

2.14.1.4

πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO
9001:2015 ι ιςοδφναμο, αντίγραφο του οποίο να
κατατεκεί με τθν τεχνικι προςφορά.
ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ
Να φζρουν κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ ενιςχυμζνο
ςυςςωρευτι ο οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να
ανταποκρίνεται, διατθρϊντασ τθν αποδοτικότθτα
του, ςτισ αυξθμζνεσ καταναλϊςεισ του οχιματοσ
με τον επιπλζον εγκατεςτθμζνο αςτυνομικό
εξοπλιςμό. Με τθν Τεχνικι προςφορά να
κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ του Υποψιφιου
Αναδόχου ότι ο εν λόγω ςυςςωρευτισ
ανταποκρίνεται ςτισ ωσ άνω απαιτιςεισ. Να
δοκοφν ο τφποσ, θ τάςθ, θ χωρθτικότθτα του
ςυςςωρευτι και θ ζνταςθ του εναλλάκτθ.
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ - ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ
ΘΧΘΣΙΚΘ ΘΜΑΝΘ
Θ θχθτικι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων να γίνεται
μζςω θλεκτρικισ ςειρινασ. Αυτι να λειτουργεί με
θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 VDC με γείωςθ κετικοφ
ι αρνθτικοφ πόλου και να ζχει μικρι κατανάλωςθ
θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία ςε κζςθ STAND-BY
να είναι μικρότερθ από 150 mA. Θ ιςχφσ εξόδου
του ενιςχυτι να είναι τουλάχιςτον 100 Watts. Ο
ενιςχυτισ να παρζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ
τουλάχιςτον τριϊν (03) διαφορετικϊν ιχων
ςειρινασ ςε περιοχι ςυχνότθτασ από 500 ζωσ
1800 Hz, κακϊσ και εκπομπισ ομιλίασ από το θχείο
με ζνα μικρόφωνο – χειριςτιριο, το οποίο να
ςτθρίηεται ςε βάςθ θ οποία κα τοποκετθκεί
κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςε ςθμείο, εντόσ τθσ
καμπίνασ οδθγοφ, που κα υποδειχκεί από τθν
Υπθρεςία.
Πλοι οι χειριςμοί τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να
πραγματοποιοφνται από το μικρόφωνο –
χειριςτιριο, το οποίο να φζρει κατάλλθλο αρικμό
διακοπτϊν, για τθν επιλογι των τόνων ςειρινασ.
Ο ενιςχυτισ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να ζχει
όςο το δυνατόν μικρότερεσ διαςτάςεισ και να
τοποκετθκεί με τρόπο που δεν κα είναι ορατόσ
από το εξωτερικό μζροσ του οχιματοσ (εκτόσ από
το ντουλαπάκι), ςε ςθμείο κατόπιν ςυνεννόθςθσ
που κα προκφψει με τθν Υπθρεςία.
Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από
τυχαία αναςτροφι των πόλων και να είναι
εφοδιαςμζνοσ
με
αςφάλεια,
που
να
αντικακίςταται εφκολα και χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων. Επίςθσ, να φζρει διακόπτθ πλιρουσ
απενεργοποίθςθσ-ενεργοποίθςθσ αυτοφ, ςτο χϊρο
του οδθγοφ.
Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει ιςχφ
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2.14.1.5

2.14.1.6

2.14.1.7

2.14.1.8

2.14.1.9

2.14.2

2.14.2.1

2.14.3

τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ εξόδου του ιχου
«ςειρινασ» από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ
από 113 dB, ςε απόςταςθ 3 μζτρων από το θχείο.
Θ λειτουργία τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να γίνεται
μζςω ανεξάρτθτου θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ,
το οποίο κα αςφαλίηεται με ξεχωριςτι αςφάλεια,
θ οποία κα αντικακίςταται εφκολα χωρίσ τθν
ανάγκθ εργαλείων.
Ο προμθκευτισ οφείλει να επιςυνάψει ςτθν
προςφορά
του πιςτοποιθτικό δοκιμϊν και
μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ ςειρινασ
για τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικοφσ ιχουσ.
Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.
Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ κα αποδεικνφονται με πρωτότυπα
εργοςταςιακά ι νομίμωσ επικυρωμζνα φυλλάδια.
Οι αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ να φζρουν ςιμανςθ CE,
κα είναι ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και
να διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ για οχιματα,
αντίγραφο τθσ οποίασ νομίμωσ επικυρωμζνο να
κατατεκεί με τθν προςφορά.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των
κατατικζμενων
τεχνικϊν
φυλλαδίων
και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ από τισ
καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ αυτϊν.
ΦΩΣΕΙΝΘ ΘΜΑΝΘ
Θ φωτεινι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων να
γίνεται με αποςπϊμενθ εςωτερικι μπάρα
φωτιςμοφ τεχνολογίασ <<LED>>, θ οποία να
μπορεί να τοποκετθκεί εφκολα με βεντοφηεσ ςτον
μπροςτινό ανεμοκϊρακα των οχθμάτων.
Να φζρει ανκεκτικό καπάκι των ςωμάτων LED που
να περιορίηει τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και να
αντζχει ςτισ γρατηουνιζσ.
Το όλο ςφςτθμα κα είναι μικρϊν διατάςεων
(Ρλάτοσ : 24 με 28 cm και Φψουσ:4 με 5 cm), με
μαφρο καλοφπι από πολυανκρακικό υλικό και κα
διακζτει βραχίονα με δυνατότθτα
επιλογισ
κλιςθσ.
Να λειτουργεί με τάςθ 12VDC, να φζρει καλϊδιο
με αντάπτορα αναπτιρα με δφο διακόπτεσ, για τθν
ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ και τθν επιλογι
των μοτίβων, ενϊ κα διακζτει διπλό φωτιςμό μπλε
– κόκκινο με τουλάχιςτον τρία (03) διαφορετικά
μοτίβα.
ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ
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2.14.3.1

2.14.3.2

2.15

2.15.1

2.15.2
2.15.2.1
2.15.2.2

2.15.2.3

2.15.2.4
2.15.2.5

2.15.2.6

Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των οχθμάτων κα είναι
μεταλλικοφ χρϊματοσ. Θ ακριβισ απόχρωςθ κα
επιλεγεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν
οροφι των οχθμάτων να επικολλθκεί ο αρικμόσ
κυκλοφορίασ αυτοφ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
Υπθρεςία. Αριςτερά και δεξιά των κυρϊν (οδθγοφ
– ςυνοδθγοφ) κα τοποκετθκοφν αυτοκόλλθτα με
το ζμβλθμα του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθν Υπθρεςία πριν τθν παράδοςθ των
οχθμάτων. Επίςθσ κα φζρουν πινακίδεσ Λ.Σ. όλα
τα οχιματα με αφξοντα αρικμό που κα δοκεί από
τθν Υπθρεςία μασ κατά τθν τοποκζτθςθ των
αυτοκόλλθτων.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, κα τοποκετθκεί
κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κατάλλθλο
ςθμείο αυτοκόλλθτο (ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων)
ζνδειξθ χρθματοδοτοφμενθσ προμικειασ ςε όλα
τα οχιματα.
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα,
τουλάχιςτον από μία πλιρθ ςειρά εργαλείων –
παρελκόμενων αμζςου εξυπθρζτθςθσ (εργαλεία
αλλαγισ τροχοφ, κατςαβίδι, πζνςα, γρφλλοσ
ανφψωςθσ οχιματοσ κ.λ.π.) τοποκετθμζνων ςε
ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. Πλα τα εργαλεία πρζπει να
είναι ιςχυρισ καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι να
ζχουν υποςτεί αντιοξειδωτικι προςταςία και
ςκλιρυνςθ και να αναφζρονται με λεπτομζρεια
ςτθν προςφορά του προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται
από τον παρακάτω εξοπλιςμό:
Ζνα
(01)
αρκρωτό
τρίγωνο
αςφαλείασ
(ςτάκμευςθσ).
Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ
τοποκετθμζνεσ ςε ειδικι κικθ.
Δφο (02) πυροςβεςτιρεσ με κακαρό βάροσ
τουλάχιςτον τριϊν (03) κιλϊν, ζκαςτοσ, που να
καλφπτει το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EN-3 τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (CEN)
ςτακερά τοποκετθμζνουσ ζνασ (01) ςτθν καμπίνα
του οδθγοφ και ζνασ (01) ςτον χϊρο φόρτωςθσ.
Ζνα (01) πλιρεσ φαρμακείο ςε ανάλογο κουτί.
Λυχνία επίςκεψθσ με μπαλαντζηα.
Ζνα φακό (π.χ. τφπου MAGLITE) τεχνολογίασ LED
ο οποίοσ να βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςε
κατάλλθλθ βάςθ εντόσ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ
και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ
φόρτιςθ του φακοφ αυτοφ να γίνεται από τθν
βάςθ μζςω κατάλλθλθσ διάταξθσ από το
θλεκτρικό ςφςτθμα του αυτοκινιτου.
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3

3.1

3.2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΟΥ:
-φωτεινι ροι να είναι τουλάχιςτον 1400
Lumens.
-Να είναι αδιάβροχοσ με IPX6 τουλάχιςτον.
-Θ διάρκεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε πλιρθ
ιςχφ να είναι ενενιντα (90) λεπτά τουλάχιςτον.
-Το μικοσ του να είναι από 12cm και άνω.
-Καταςκευι από αεροναυπθγικό αλουμίνιο ι
αλουμίνιο.
-Να διακζτει επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ
ιόντων λικίου (Li-Ion).
Κάκε φακόσ να φζρει τθ ςιμανςθ ‘CE’.
ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον
ζτθ ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο).
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ. Θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.
Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν
τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο
και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία, τθν οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των
ελζγχων και των Service των οχθμάτων (εργατικά
και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι). Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο
ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων
του
καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
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περιςςότερα Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Επιπλζον,
ο
προμθκευτισ
να
δθλϊνει
υποχρεωτικά ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον δεν μπορεί να
αποκαταςτακεί επιτόπου, θ οποιαδιποτε βλάβθ
από κινθτι μονάδα προμθκευτι, αναλαμβάνει να
καλφπτει με δαπάνεσ του τθ μεταφορά των
προςφερόμενων οχθμάτων, εντόσ 48ωρϊν από τθ
λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα κεντρικά ςυνεργεία του
ι
ςτο
πλθςιζςτερο
εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο, ςτισ περιπτϊςεισ που:
α. Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιοδιποτε λόγο, από τα κατά
τόπουσ εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία του δθλωκζντοσ δικτφου εξυπθρζτθςθσ.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία παφςει να
ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προμθκευτι, για οποιονδιποτε λόγο και εφόςον
δεν υφίςταται άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο του προμθκευτι, εντόσ
του ίδιου Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν αντικατάςταςθ ι
επιςκευι εξαρτθμάτων των οχθμάτων, για κάκε
βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από λάκοσ
χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι
ςυντιρθςθ, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ,
υποχρεοφται
να
ενθμερϊνει για οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιείται
ςτο
δθλωκζν
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ και
εντόσ 24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο Λιμενικοφ
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επικςευάςιμθσ βλάβθσ
ενόσ οχιματοσ μθ προερχόμενθσ από κακι χριςθ
ι λόγω ατυχιματοσ, να αντικακίςταται
εξολοκλιρου από τθν προμθκεφτρια εταιρεία.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ των
οχθμάτων ςε ανταλλακτικά και οργανωμζνο
Service τουλάχιςτον για μία δεκαετία (10) από τθν
παράδοςθ τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον προμθκευτι για
ανταλλακτικά πρζπει να ικανοποιοφνται άμεςα. Τα
ανταλλακτικά ι εξαρτιματα και θ εργαςία
τοποκζτθςθσ αυτϊν, που εγκακίςτανται από το
δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι να
καλφπτονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (01)
ζτουσ.
Ο προμθκευτισ να δθλϊςει το ςτακερό ποςοςτό
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3.9

3.10

3.11
4
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2
4.2.1
4.2.2

τθσ παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ των
ανταλλακτικϊν – αναλϊςιμων και τθσ εργαςίασ
του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επίςθμου τιμοκαταλόγου.
Θ παρεχόμενθ ζκπτωςθ να ιςχφει υποχρεωτικά, ςε
όλο το ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο
το όχθμα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.
Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
τθσ
Υπθρεςίασ,
προλθπτικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των
οχθμάτων, θλεκτρονικό ζλεγχο μπαταρίασ και
δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό περιοδικό ζλεγχο),
παρζχοντασ ςχετικό πιςτοποιθτικό – διλωςθ. Ο εν
λόγω ζλεγχοσ να παρζχεται μία (01) φορά κάκε
ζτοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςε όλο το ανά τθν
επικράτεια
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προςφερόμενου οχιματοσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν τεχνικι
του προςφορά να υποβάλλει κατάςταςθ του
δικτφου εξυπθρζτθςθσ ςυνεργείων ςε όλθ τθ
Χϊρα.
Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2 , 3.3, 3.4, 3.7 &
3.8) υποχρεωτικά να ιςχφουν και για τθν φωτεινι θχθτικι ςιμανςθ και για τθ ςυςκευι ψφξθσ χϊρου
φόρτωςθσ.
ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
ΠΑΡΑΔΟΘ
Τοποκεςία
Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα πραγματοποιθκεί
με δαπάνεσ του προμθκευτι εντόσ Νομοφ Αττικισ
ςε χϊρο που κα υποδειχκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ
από τθν Υπθρεςία μασ.
Τα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι
τουσ και υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων, αντιψυκτικό, θ
δε ςτάκμθ των λιπαντικϊν να βρίςκεται ςτα
προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι επίπεδα.
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι πζντε (05) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν Υπθρεςία κα είναι
ζνασ (01) μινασ από τθν παράδοςθ των οχθμάτων.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
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4.2.3

5

5.1

6
6.1

6.2

7

7.1

7.2

Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για τθν
επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα
παρελκόμενα και γενικά τθν ςυμφωνία με τουσ
όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ.
Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ γίνεται με τθν οδιγθςθ
τουλάχιςτον του 10% των οχθμάτων με οδθγοφσ
τθσ Υπθρεςίασ ςε διαδρομι 50 χιλιομζτρων, όπου
γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ του
κινθτιρα, του φωτιςμοφ, τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ,
κλείςιμο κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ,
ψφξθσ, αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του
εξοπλιςμοφ των οχθμάτων. Μετά το τζλοσ τθσ
διαδρομισ γίνεται ζλεγχοσ εξωτερικόσ του
κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων, του
διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων υγρϊν ςτο
όχθμα για διαπίςτωςθ τυχόν διαρροϊν. Οι
δαπάνεσ του λειτουργικοφ ελζγχου βαρφνει τον
προμθκευτι (π.χ. καφςιμα).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει δωρεάν, με
κατάλλθλο προςωπικό, ςτισ εγκαταςτάςεισ του,
τζςςερισ (04) τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα
χειριςμοφ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του
οχιματοσ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά
τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Να δοκοφν δφο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ ςειρζσ
τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν,
κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ ι
διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, για τθ Διαχείριςθ Υλικοφ και
τα Κεντρικά Συνεργεία. Επιπλζον τα ανωτζρω κα
δοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε περίπτωςθ που
υπάρχει online βάςθ δεδομζνων όπου μποροφν να
παρζχονται όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ, τότε
ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν
Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω βάςθ.
ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι
προδιαγραφι αναλυτικά νοείται ότι κα
πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και
τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, ςτθν κατθγορία αυτι
των οχθμάτων.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ, τθν κάκε
προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι
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περιγραφι του προςφερόμενου οχιματοσ όπου ο
κάκε προμθκευτισ κα απαντά παράγραφο προσ
παράγραφο και με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ, ςε
όλα τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ πρζπει
να προςδιορίηεται με ςαφινεια τα ςθμεία
απόκλιςθσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδεσ Αξιολόγηςησ
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίδονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 – 120
βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ
που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται
ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 60 και 40 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+………….+ςν*Κν (1)
Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+…..ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ.
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μεγ. – Μ ελαχ.)
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
<< Μ μεγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη
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Α/Α

Κεφάλαιο/
Παρ/φοι

1

§ 2.2.2

2

§ 2.11.2.3

3

§ 2.12.4

4

§ 2.12.11.10

5

§ 2.12.11.11

6

§ 2.12.12.2

Α/Α

Κεφάλαιο/
Παρ/φοι

Ομάδα Α:
Σεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητασ - Απόδοςησ
υντελεςτήσ
τοιχεία
Βαρφτητασ
Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 90 KW.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί
20 %
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Να φζρουν υποχρεωτικά αερόςακο οδθγοφ και
προαιρετικά ςυνοδθγοφ.
Θ φπαρξθ αερόςακου ςυνοδθγοφ κα αξιολογθκεί
15 %
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Δφο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ ανά
πλευρά) και ζνα εςωτερικό.
Θ φπαρξθ κερμαινόμενων και θλεκτρικά
ρυκμιηόμενων κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί κετικά
5%
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ εκ των δφο θ
βακμολόγθςθ κα είναι κατά το ιμιςυ.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ GPS (μόνιμο ι
αποςπϊμενο) με χάρτεσ Ελλάδοσ πρόςφατθσ
ζκδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
5%
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
5%
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Για τθν άνετθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των
οχθμάτων κα υπάρχει ςτθν δεξιά πλευρά του
οχιματοσ και αμζςωσ πίςω από τθν πόρτα του
ςυνοδθγοφ
ςυρόμενθ
πόρτα
πλάτουσ
τουλάχιςτον 1065 mm.
Στο πίςω μζροσ του οχιματοσ κα υπάρχει πόρτα,
κατά προτίμθςθ δίφυλλθ, ςτο επάνω μζροσ τθσ
οποίασ να υπάρχουν παράκυρα από κρφςταλλα
αςφαλείασ.
10%
Πλεσ θ πόρτεσ κα αςφαλίηουν με κλειδαριζσ
αςφαλείασ.
Μεγαλφτερο πλάτοσ πλαϊνισ πόρτασ και θ
φπαρξθ δίφυλλθσ πόρτασ ςτο πίςω μζροσ κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με των πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ
ενόσ εκ των δφο θ βακμολόγθςθ κα είναι κατά το
ιμιςυ.
Άκροιςμα Α Ομάδασ:
60 %
Ομάδα Β:
Εγγυήςεισ – Χρόνοσ Παράδοςησ
τοιχεία
υντελεςτήσ
Βαρφτητασ
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1

§ 3.1

2

3

§ 3.2

§ 4.1.3

Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον
ζτθ ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο).
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ. Θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.
Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται
ςτθν τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ
του προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα
κεντρικά, όςο και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι
ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία, τθν οικονομικι
επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και των Service
των οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι). Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο
ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων
του
καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι πζντε (05) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Άκροιςμα Β Ομάδασ:
Σφνολο Ομάδων Α και Β
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20 %

10 %

10 %

40 %
100 %

ΕΙΔΟ Σ:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΕΝΣΕ (05) ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ VAN
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1. κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο πζντε (05) οχθμάτων τφπου VAN μεταφοράσ προςωπικοφ.
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.
ΕΝΟΣΘΣΑ

2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1

2.2.2

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΑΠΑΙΣΘΕΙ
Γενικι περιγραφι
Τα οχιματα κα είναι τφπου VAN, μεγάλθσ
αντοχισ και αξιόπιςτα για λειτουργία ςε
αντίξοεσ ςυνκικεσ, κατάλλθλων διαςτάςεων
για τθν άνετθ μεταφορά εννζα (09)
επιβαίνοντων ςυμπεριλαμβανομζνου και του
οδθγοφ, κλειςτοφ ενιαίου αμαξϊματοσ,
λεωφορειακοφ
τφπου,
καινοφργια
(θμερομθνία καταςκευισ μεταγενζςτερθ τθσ
θμερομθνίασ
κατάκεςθσ
τεχνικισ
προςφοράσ), ςφγχρονθσ καταςκευισ και
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ από τουσ
νεότερουσ τφπουσ τουλάχιςτον EURO 6 (όπωσ
απαιτείται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία).
Με τθν υποβολι των Τεχνικϊν προςφορϊν ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλει Υπεφκυνθ
διλωςθ ότι με τθν παράδοςθ των οχθμάτων
αυτά κα ςυνοδεφονται με το Ριςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ *COC – Certificate of
Conformity+ ι αντίγραφο αυτοφ.
ΣΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΦΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Να δοκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Τφποσ – Μοντζλο οχθμάτων.
Ζκδοςθ τφπου και επίπεδο εξοπλιςμοφ.
Εργοςτάςιο καταςκευισ.
Κινητήρασ
Ρετρελαιοκινθτιρασ,
τετράχρονοσ,
υδρόψυκτοσ, άμεςου ψεκαςμοφ (common
rail), κυβιςμοφ τουλάχιςτον 1800 κυβικϊν
εκατοςτϊν.
Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 85 KW.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί
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ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
2.2.5.6
2.2.5.7
2.2.6
2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5

κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 300 Nm.
Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν
τθν ιςχφουςα Ελλθνικι και Κοινοτικι
νομοκεςία κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ
των προςφορϊν.
Να
δοκοφν
τα
ακόλουκα
τεχνικά
χαρακτθριςτικά του κινθτιρα:
Κυβιςμόσ.
Τφποσ κινθτιρα.
Μζγιςτθ ιςχφσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτθ ροπι ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν.
Σφςτθμα ελζγχου ρφπων.
Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου.
Να φζρει θλεκτρονικό περιοριςτι ταχφτθτασ
ςτο 100 Km/h.
ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ
υμπλζκτησ
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ενόσ (01) δίςκου,
ξθροφ τφπου και να λειτουργεί υδραυλικά ι
μθχανικά.
Κιβώτιο ταχυτήτων
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και
κα ζχει τουλάχιςτον και κα ζχει τουλάχιςτον
πζντε
(05)
ςυγχρονιςμζνεσ
ταχφτθτεσ
εμπρόςκιασ κίνθςθσ και μία (01) όπιςκεν.
Το βιμα του διαφορικοφ να είναι κατάλλθλο
για να μποροφν τα οχιματα, με πλιρεσ
φορτίο, να κινθκοφν ςε δρόμο με μεγάλθ
κλίςθ.
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων να
γίνεται ςτουσ εμπρόσ ι τουσ πίςω τροχοφσ.
Να είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα
ακινθτοποίθςθσ κινθτιρα (IMMOBILIZER).
Να περιγραφεί το προςφερόμενο ςφςτθμα
μετάδοςθσ και να δοκεί ο αρικμόσ ταχυτιτων
του κιβωτίου.
ΕΠΙΔΟΕΙ
Τα οχιματα να ζχουν τθ δυνατότθτα να
αναπτφςςουν τελικι ταχφτθτα τουλάχιςτον
120 km/h, αποδεικνυόμενο αυτό από τα
εγχειρίδια του καταςκευαςτι.
Να
δοκοφν
τα
ακόλουκα
τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
Μζγιςτθ ταχφτθτα (km/h).
Επιτάχυνςθ 0-100 km/h (sec).
Γωνία προςζγγιςθσ.
Γωνία φυγισ.
Γωνία ράμπασ.
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ΝΑΙ
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2.5
2.5.1

2.5.2
2.6

2.6.1

2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.7

2.7.1

2.7.2
2.8

2.8.1

ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ
Το τιμόνι να είναι θλεκτρικά ι υδραυλικά
υποβοθκοφμενο, να βρίςκεται ςτο αριςτερό
μζροσ των οχθμάτων, να ζχει ςφςτθμα
αυτόματθσ επαναφοράσ και να κλειδϊνει.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα διεφκυνςθσ και να
δοκεί θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ.
ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΡΣΘΘ
Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό ςφςτθμα
ανάρτθςθσ, με αποςβεςτιρεσ ςε κάκε τροχό,
το οποίο να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ δυνατι
ευςτακι και αςφαλι κίνθςθ του, δεδομζνου
ότι τα οχιματα προορίηονται για τθν
μεταφορά προςωπικοφ.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Τφποσ εμπρόςκιοσ ανάρτθςθσ.
Τφποσ πίςω ανάρτθςθσ.
ΤΣΘΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΕΔΘΘ
Να φζρουν ςφςτθμα φρζνων – πζδθςθσ
ανεξάρτθτο, υδραυλικό, διπλοφ κυκλϊματοσ
με υποβοικθςθ τφπου SEVRO. Θ πζδθςθ να
γίνεται εμπρόσ με δίςκουσ ι αεριηόμενουσ
δίςκουσ και πίςω με δίςκουσ ι αεριηόμενουσ
δίςκουσ. Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα
αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (A.B.S) και
θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ (ESP).
Να
υπάρχει
χειροπζδθ
(χειρόφρενο)
αςφαλείασ θ λειτουργία τθσ οποίασ να
επιτυγχάνεται με μικρό χειρομοχλό ι κουμπί
τοποκετθμζνο κοντά ςτθ κζςθ του οδθγοφ και
να επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα πζδθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Διάμετροσ των δίςκων ι των αεριηόμενων
δίςκων.
ΕΛΑΣΙΚΑ - ΗΑΝΣΕ
Τα οχιματα πρζπει να ζχοφν τουλάχιςτον
τζςςερισ (04) τροχοφσ. Τα ςϊςτρα (ηάντεσ) κα
είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο
(χαλφβδινο). Τα ελαςτικά κα πλθροφν τισ
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.
661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουλίου 2009 <<για
τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ
αςφάλειασ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και
των ρυμουλκοφμενων τουσ, και των
ςυςτθμάτων καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και
χωριςτϊν
τεχνικϊν
μονάδων
που
προορίηονται για τα οχιματα αυτά>> (ΕΕ L200
τθσ 31.7.2009, ς.1), όπωσ ζχει τροποποιθκεί
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2.8.2

2.8.3

2.9

2.9.1

2.9.2
2.9.3

και ιςχφει, για τθν κατθγορία των οχθμάτων
για τθν οποία προορίηονται *βλ. Άρκρο 8
(ταξινόμθςθ
ελαςτικϊν)
ανωτζρω
Κανονιςμοφ+, και κα ςυνοδεφονται κατά την
παράδοςη των οχημάτων από ζγκριςθ τφπου
αρμόδιασ εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται
ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 8 ανωτζρω
Κανονιςμοφ και του Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΘΕ Αρικ.
117 του Ραραρτιματοσ IV του ανωτζρω
Κανονιςμοφ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και
ιςχφουν. Εντόσ τθσ τεχνικισ του προςφοράσ, ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςχετικι
Τπεφθυνη Δήλωςη του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του περί προςκόμιςθσ τθσ
ανωτζρω ζγκριςθσ τφπου. Να είναι
καταςκευισ τελευταίου δωδεκαμινου (12)
πριν από τθν παράδοςθ των οχθμάτων,
καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ, χωρίσ
αεροκάλαμουσ (TUBELESS), κατάλλθλα για
εντόσ και εκτόσ δρόμου χριςθ (ςφμφωνα με
τισ
προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ
του
καταςκευαςτικοφ οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ
εφεδρικόσ
τροχόσ
ίδιου
τφπου,
τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ ςθμείο του
οχιματοσ.
Να φζρουν αλεξίβορβα (λαςπωτιρεσ) ςε
όλουσ τουσ τροχοφσ.
Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο
τφποσ, οι διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου και
ταχφτθτασ, το μζγιςτο φορτίο που αντιςτοιχεί
ςτθν εκτιμϊμενθ πίεςθ λειτουργίασ των
ελαςτικϊν και κατά προτίμθςθ το εργοςτάςιο
καταςκευισ και θ χϊρα προζλευςθσ αυτϊν.
ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΘ - ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΕ
Οι διαςτάςεισ και γενικά τα καταςκευαςτικά
ςτοιχεία του οχιματοσ πρζπει να είναι τζτοια
ϊςτε αυτό ν’ ανταποκρίνεται ευχερϊσ ςτισ
απαιτιςεισ και τον ςκοπό για τον οποίο
προορίηεται, εςωτερικι άνεςθ για τουσ
επιβαίνοντεσ και εξωτερικζσ διαςτάςεισ που
να του προςδίδουν ευελιξία μζςα ςτθν πόλθ.
Θ απόςταςθ του οπίςκιου άξονα μζχρι του
εξζχοντοσ οπίςκιου άκρου του αμαξϊματοσ
να είναι μζςα ςτα όρια που κακορίηει το
εργοςτάςιο καταςκευισ.
Το ςυνολικό μικοσ με προφυλακτιρεσ να
είναι τουλάχιςτον 5200 mm.
Το μικοσ του μεταξόνιο του οχιματοσ να είναι
τουλάχιςτον 3450 mm. Μεγαλφτερο μικοσ
μεταξονίου κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα
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NAI

NAI
NAI

2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.6.1
2.9.6.2
2.9.6.3
2.9.6.4
2.9.6.5
2.9.6.6
2.9.6.7
2.9.6.8
2.9.6.9
2.9.6.10
2.9.6.11
2.10
2.10.1
2.10.1.1
2.10.1.2
2.10.1.3
2.11
2.11.1
2.11.1.1
2.11.2

2.11.2.1

2.11.2.2

2.11.2.3

2.11.2.4
2.12
2.12.1

με τον πίνακα αξιολόγθςθσ κριτθρίων.
Το ςυνολικό πλάτοσ του οχιματοσ χωρίσ
κακρζπτεσ να είναι τουλάχιςτον 1995 mm και
όχι πάνω από 2700 mm.
Το φψοσ του χϊρου ςτθ καμπίνα των
επιβατϊν να είναι τουλάχιςτον 1700 mm.
Να δοκοφν τα κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Ολικό μικοσ με προφυλακτιρεσ.
Εξωτερικό πλάτοσ με κακρζπτεσ.
Εξωτερικό φψοσ χωρίσ κεραία.
Μεταξόνιο.
Εμπρόςκιο μετατρόχιο.
Οπίςκιο μετατρόχιο.
Διαςτάςεισ χϊρου επιβατϊν.
Ωφζλιμο φορτίο.
Απόβαρο.
Μζγιςτο μεικτό βάροσ.
Ικανότθτα ζλξθσ με φρζνα (kg)/ χωρίσ φρζνα
(kg).
ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ – ΕΚΠΟΜΠΕ ΡΤΠΩΝ
Να δοκοφν οι τιμζσ ωσ ακολοφκωσ:
Εντόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100 km).
Εκτόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100 km).
Μικτι κατανάλωςθ (l/100 km).
ΑΦΑΛΕΙΑ
Ενεργθτικι αςφάλεια
Να περιγραφοφν αναλυτικά όλα τα
προςφερόμενα
ςυςτιματα
ενεργθτικισ
αςφάλειασ.
Ρακθτικι αςφάλεια
Τα οχιματα να φζρουν προςαρμοςμζνα
ρυκμιηόμενα
υποςτθρίγματα
κεφαλισ
(προςκζφαλα) τουλάχιςτον για τα κακίςματα
οδθγοφ ςυνοδθγοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
των κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Τα οχιματα να φζρουν υποχρεωτικά ηϊνεσ
αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για όλουσ τουσ
επιβαίνοντεσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
Να φζρουν υποχρεωτικά αερόςακο οδθγοφ
και ςυνοδθγοφ.
Να περιγραφοφν όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα πακθτικισ αςφάλειασ (κλωβοί
αςφαλείασ, δοκοί πλευρικισ πρόςκρουςθσ
κ.λπ.).
ΑΜΑΞΩΜΑ- ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Το αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ
καταςκευισ, να είναι κλειςτοφ λεωφορειακοφ
τφπου, να ζχει καλι μόνωςθ ζναντι του ιχου
και τθσ κερμότθτασ και να ανταπεξζρχεται
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2.12.2

2.12.3

2.12.4

2.12.5

ςτισ καταπονιςεισ που προκφπτουν με πλιρεσ
φορτίο. Τα υλικά του πλαιςίου και
αμαξϊματοσ να είναι άριςτθσ ποιότθτασ με
κατάλλθλθ αντιςκωριακι και αντιδιαβρωτικι
προςταςία. Το προςφερόμενο όχθμα να ζχει
ζγκριςθ τφπου από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ κατά προτίμθςθ Ελλθνικι, ενϊ το
εργοςτάςιο
καταςκευισ
να
διακζτει
πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι
ιςοδφναμο.
Ρρωτότυπα
ι
νόμιμα
επικυρωμζνα
αντίγραφα
αυτϊν
να
κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά.
Θ εςωτερικι επζνδυςθ τόςο τθσ οροφισ όςο
και των πλευρικϊν τοιχωμάτων να γίνει από
κατάλλθλα και εγκεκριμζνα βραδφκαυςτα
υλικά, επενδεδυμζνα κατά προτίμθςθ με
ειδικό φφαςμα άριςτθσ ποιότθτασ. Οι
καλωδιϊςεισ να είναι καλά διευκετθμζνεσ,
προςτατευμζνεσ και αςφαλϊσ ςτερεωμζνεσ,
ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ
τουσ.
Στο δάπεδο να τοποκετθκεί ειδικι
αντιολιςκθτικι επζνδυςθ, θ οποία να είναι
μονοκόμματθ ςε όλο το μικοσ του, ϊςτε να
αποκλείεται θ ειςροι νεροφ. Επίςθσ, να φζρει
πατάκια από ιςχυρό υλικό για τισ κζςεισ
οδθγοφ & ςυνοδθγοφ.
Να φζρει μία (01) πόρτα ςτθν κζςθ του
οδθγοφ και και μια (01) ςτθ κζςθ του
ςυνοδθγοφ . Επίςθσ να φζρει τουλάχιςτον μια
(01) πόρτα ςτθ δεξιά πλευρά του οχιματοσ θ
οποία να είναι ςυρόμενθ με κατάλλθλο
μθχανιςμό.
Στο πίςω μζροσ του οχιματοσ κα υπάρχει
πόρτα, μονόφυλλθ θ́ δίφυλλθ, με υαλοπίνακεσ
ςτο πίςω μζροσ αυτοφ́
, με άνοιγμα
τουλάχιςτον 90ο. Να περιγραφεί αναλυτικά θ
διάταξθ ειςόδου των κυρϊν κακϊσ και ο
τρόποσ επιβίβαςθσ – αποβίβαςθσ.
Πλεσ οι πόρτεσ να αςφαλίηουν με κλειδαριζσ
αςφαλείασ.
Πλα τα παράκυρα των επιβατϊν να
αποτελοφνται από ζνα ενιαίο, ςτακερό διπλό
κρφςταλλο αςφαλείασ (τφπου securit), να
εξαςφαλίηουν απόλυτθ ςτεγανότθτα ζναντι
του αζρα και του νεροφ. Πλα τα κρφςταλλα
αςφαλείασ
(πλθν
του
εμπρόςκιου
ανεμοκϊρακα)
να
φζρουν
αντθλιακι
προςταςία/μεμβράνθ αποχρϊςεωσ ςφμφωνα
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ τοποκζτθςθ
τουσ κα προκφψει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με
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τθν Υπθρεςία μασ πριν από τθν παράδοςθ των
οχθμάτων.
Οι μθχανιςμοί των κινθτϊν υαλοπινάκων ςτισ
πόρτεσ οδθγοφ & ςυνοδθγοφ, να λειτουργοφν
θλεκτρικά και ο χειριςμόσ να γίνεται για το
κακζνα χωριςτά.
Τα πλευρικά παράκυρα ςτισ κζςεισ των
επιβατϊν να φζρουν αντθλιακά ςκίαςτρα,
από διάτρθτο θμιδιαφανζσ φφαςμα, άριςτθσ
ποιότθτασ αναδιπλοφμενα με μθχανιςμό
τφπου ρολό και να λειτουργοφν απρόςκοπτα
με
μθχανιςμοφσ
που
μποροφν
να
ςτακεροποιοφνται ςε ενδιάμεςεσ κζςεισ. Θ
ακριβισ απόχρωςθ κα επιλεγεί μετά τθν
υπογραφι
τθσ
ςφμβαςθσ,
από τθν
επιςπεφδουςα
Υπθρεςία
Δ.Ε.Μ.
ςε
ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο.
Ο εμπρόςκιοσ ανεμοκϊρακασ να είναι ενιαίοσ
από
κρφςταλλο
αςφαλείασ
Triplex
κατάλλθλου πάχουσ, άριςτθσ ποιότθτασ και
διαφάνειασ, πανοραμικοφ τφπου. Να είναι
ςτακερά τοποκετθμζνοσ, και να εξαςφαλίηει
το κρφςταλλο απζναντι ςτισ ςτατικζσ και
δυναμικζσ καταπονιςεισ, που υφίςτανται
κατά τθν πορεία του λεωφορείου, κακϊσ και
τθν απόλυτθ ςτεγανότθτα από νερό και αζρα.
Να υπάρχουν: ζνα (01) κάκιςμα οδθγοφ το
οποίο να είναι ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ και ζνα
(01) κάκιςμα ςυνοδθγοφ. Είναι αποδεκτό από
τθν Υπθρεςία και θ φπαρξθ ενιαίου διπλοφ
κακίςματοσ για τθν άνετθ μεταφορά
ςυνοδθγοφ και ενόσ επιβάτθ, με δφο ηϊνεσ
αςφαλείασ και δφο υποςτθρίγματα κεφαλισ.
Τα κακίςματα οδθγοφ & ςυνοδθγοφ να είναι
άνετα με επζνδυςθ αντιιδρωτικοφ υλικοφ,
ςκοφρασ απόχρωςθσ. Το κάκιςμα του οδθγοφ
να ζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθ τθσ ζδρασ κακ’
φψοσ και κατά μικοσ τθσ κλίςθσ τθσ πλάτθσ.
Να φζρει αυτόματεσ, ρυκμιηόμενεσ ςε φψοσ
ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν (03) ςθμείων για τον
οδθγό και τον ςυνοδθγό και προςαρμοςμζνα
υποςτθρίγματα κεφαλισ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφαλείασ και τθσ
ιςχφουςασ Νομοκεςίασ.
Τα κακίςματα να είναι ςτερεά ςυνδεδεμζνα
ςτο δάπεδο.
Θ καταςκευι και θ τοποκζτθςθ των
κακιςμάτων των επιβατϊν, να είναι ςφμφωνθ
με τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα
Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία και τα
εγκεκριμζνα ςχζδια του καταςκευαςτι. Τα εν
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2.12.11

2.12.12

2.12.13

2.12.14

2.12.15

2.12.16

λόγω κακίςματα να φζρουν ηϊνεσ αςφαλείασ
τριϊν ςθμείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ. Αυτά να είναι άριςτθσ
ποιότθτασ, τφπου υπνοκακίςματοσ. Για κάκε
κάκιςμα, θ ζδρα και θ πλάτθ να είναι δφο
ανεξάρτθτα τεμάχια, να καταςκευαςτοφν από
πορϊδεσ ελαςτικό και να επενδυκοφν με
φφαςμα άριςτθσ ποιότθτασ. Θ αγκίςτρωςθ
των κακιςμάτων ςτο όχθμα να είναι ςφμφωνθ
με τθν ιςχφουςα Ευρωπαϊκι νομοκεςία και
τον Κ.Ο.Κ., ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ
αςφάλεια των επιβαινόντων. Θ ωσ άνω
ςφνδεςθ να εξαςφαλίηει τθ ςτακερότθτα των
κακιςμάτων, κατά τθν πορεία και να παρζχει
ςυγχρόνωσ ευχζρεια ςτθν αφαίρεςθ και τθν
επανατοποκζτθςι τουσ.
Εςωτερικόσ φωτιςμόσ
Να είναι άπλετοσ με φωτιςτικά ςϊματα κατά
μικοσ του οχιματοσ, μζςα ςε φωτοκικεσ με
λαμπτιρεσ τφπου LED κατάλλθλθσ ιςχφοσ, για
τθν ευχερι ανάγνωςθ εντφπων τόςο ςτισ
κζςεισ των επιβαινόντων όςο και του οδθγοφ.
Στο χϊρο του οδθγοφ και ςε κατάλλθλθ κζςθ
να υπάρχει ρευματολιπτθσ, για τθ ςφνδεςθ
φορθτισ λυχνίασ επίςκεψθσ (μπαλαντζηα).
Το πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να
κλειδϊνει (με κλειδί αςφαλείασ), εφόςον δεν
αςφαλίηει με διαφορετικό τρόπο.
Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να
είναι τουλάχιςτον 70 λίτρα.
Το όχθμα να φζρει τισ προβλεπόμενεσ
εξόδουσ κινδφνου ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
Ελλθνικι
και
Ευρωπαϊκι
Νομοκεςία
κατάλλθλων διαςτάςεων.
Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα άγκιςτρο ι
άλλθ κατάλλθλθ διάταξθ για τθν αςφαλι και
χωρίσ φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ
ακινθτοποίθςισ τουσ. Να προςφερκεί ιμάντασ
ρυμοφλκθςθσ πζντε (05) τουλάχιςτον μζτρων
κατάλλθλοσ για ρυμοφλκθςθ των οχθμάτων με
μζγιςτο βάροσ.
Δφο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ ανά
πλευρά) και ζνα εςωτερικό.
Θ φπαρξθ κερμαινόμενων και θλεκτρικά
ρυκμιηόμενων κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ εκ
των δφο θ βακμολόγθςθ κα είναι κατά το
ιμιςυ.
Σφςτθμα θλεκτροκίνθτων υαλοκακαριςτιρων
τουλάχιςτον δφο (02) ταχυτιτων και ςφςτθμα
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2.12.17

2.12.18

2.12.19

2.12.20

2.12.21

2.12.22

2.12.23

2.12.24

2.12.25.1

πλφςεωσ αλεξινεμου με νερό.
Να φζρουν όλα τα προβλεπόμενα φϊτα από
τον Κ.Ο.Κ., υποχρεωτικά να φζρουν φϊτα
ομίχλθσ εμπροσ - πίςω, φϊτα οπιςκοπορείασ
που κα λειτουργοφν αυτόματα μόλισ τεκεί θ
όπιςκεν, τρίτο φωσ πζδθςθσ και φϊτα
θμζρασ.
Να προςφερκοφν δφο (02) εργοςταςιακά
κλειδιά ι κάρτεσ εκκίνθςθσ κάκε οχιματοσ.
Να φζρουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ με ςειρινα,
για τθν προςταςία του κάκε οχιματοσ ςε
περίπτωςθ κλοπισ ι ειςβολισ τρίτων όταν τα
οχιματα είναι αφφλακτα. Πλεσ οι κφρεσ των
οχθμάτων κακϊσ και το καπό κα είναι
παγιδευμζνα από το ςυναγερμό.
Να είναι εφοδιαςμζνα με αιςκθτιρεσ
παρκαρίςματοσ (parktronik), τουλάχιςτον ςτο
πίςω μζροσ, με θχθτικι ζνδειξθ για τον οδθγό.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ ελζγχου οπιςκοπορείασ
και παρκαρίςματοσ με κάμερα ςτο πίςω μζροσ
και μόνιτορ ςτθ κζςθ του οδθγοφ κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Στο χϊρο του οδθγοφ να υπάρχουν
τοποκετθμζνα ζνα ι δφο φωτιςτικά που κα
ανάβουν και ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει
αςφαλίςει θ πόρτα του οδθγοφ. Σε κατάλλθλθ
κζςθ να υπάρχει ρευματοδότθσ για τθ
ςφνδεςθ
φορθτισ λυχνίασ
επίςκεψθσ
(μπαλαντζηα).
Να φζρουν ςτο χϊρο του οδθγοφ
υποχρεωτικά
ςφςτθμα
κζρμανςθσ
(καλοριφζρ) και εργοςταςιακό ςφςτθμα
ψφξθσ (Air Condition ι Clima) με ανάλογθ
κερμαντικι – ψυκτικι ικανότθτα, με
ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα μζςω μοτζρ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων.
Να υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα προσ
το αλεξινεμο.
Να φζρει εργοςταςιακό́ ςφςτθμα κέρμανςθσ
(καλοριφζρ) και εργοςταςιακί ςυςκευί ψφξθσ
(Air Condition ι Clima) με ανάλογθ κερμαντικί
και ψυκτικί ικανότθτα και με ρυκμιηόμενθ
παροχί αζρα, για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ.
Τα οχιματα να είναι εφοδιαςμζνα με όλα τα
απαραίτθτα
όργανα
και
δείκτεσ
παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του
κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του
οχιματοσ. Να ζχουν δε οπωςδιποτε τα
παρακάτω:
Ταχφμετρο ςε km/h και ςτροφόμετρο.
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2.12.25.2
2.12.25.3
2.12.25.4
2.12.25.5
2.12.25.6
2.12.25.7
2.12.25.8
2.12.25.9
2.12.25.10
2.12.25.11

2.12.25.12
2.12.25.13
2.12.25.14
2.12.25.15
2.12.25.16

2.12.26

2.12.27

2.12.28

2.12.29

2.13

2.13.1

Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου και όργανο
κερμοκραςιϊν.
Ψθφιακό ταχογράφο.
Ενδεικτικι λυχνία του ςυςςωρευτι και
χαμθλισ ςτάκμθσ/πίεςθσ ελαίου.
Θχθτικό όργανο ξεχαςμζνων αναμμζνων
φϊτων.
Δφο (02) αλεξιλια κζςεων οδθγοφ &
ςυνοδθγοφ.
Κάτοπτρα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι Νομοκεςία.
Θχθτικό όργανο.
Χιλιομετρθτζσ (ςυνολικό και ταξιδίου).
Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ
A.B.S. και λειτουργίασ αερόςακων.
Χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ –
αεριςμοφ.
Εργοςταςιακό ράδιο CD ι ράδιο MP3 και
κεραία, με ςυνολικά τζςςερα θχεία που κα
ζχουν κατάλλθλθ ιςχφ για αναμετάδοςθ και
ςτο χϊρο των επιβατϊν.
ολόι.
Θλεκτρικό αναπτιρα.
Μία (01) τουλάχιςτον ποτθροκικθ.
Χειρολαβζσ επιβίβαςθσ – αποβίβαςθσ
επιβατϊν.
Να φζρει αναμονι πλθςίον τθσ κζςθσ του
ςυνοδθγοφ για τθν τοποκζτθςθ πομποδζκτθ
(αςυρμάτου VHF) και κεραίασ αυτοφ
ςφμφωνα με υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Το κάκε όχθμα να φζρει ςυςτιμα πλοιγθςθσ
GPS (μόνιμο ι αποςπϊμενο) με χάρτεσ
Ελλάδοσ πρόςφατθσ ζκδοςθσ.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Να
δοκοφν
πλιρεισ
περιγραφικζσ
πλθροφορίεσ
του
τυχόν
επιπλζον
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (εςωτερικά τθσ
καμπίνασ οδθγοφ), των οργάνων ελζγχου
οδιγθςθσ κ.λ.π.
ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ
Να φζρουν κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ
ενιςχυμζνο ςυςςωρευτι ο οποίοσ κα ζχει τθ
δυνατότθτα να ανταποκρίνεται, διατθρϊντασ
τθν αποδοτικότθτα του, ςτισ αυξθμζνεσ
καταναλϊςεισ του οχιματοσ με τον επιπλζον
εγκατεςτθμζνο αςτυνομικό εξοπλιςμό. Με τθν
Τεχνικι προςφορά να κατατεκεί υπεφκυνθ
διλωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ότι ο εν
λόγω ςυςςωρευτισ ανταποκρίνεται ςτισ ωσ
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2.14
2.14.1

2.14.1.1

2.14.1.2

2.14.1.3

2.14.1.4

2.14.1.5

άνω απαιτιςεισ. Να δοκοφν ο τφποσ, θ τάςθ,
θ χωρθτικότθτα του ςυςςωρευτι και θ ζνταςθ
του εναλλάκτθ.
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ
ΘΧΘΣΙΚΘ ΘΜΑΝΘ
Θ θχθτικι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων να
γίνεται μζςω θλεκτρικισ ςειρινασ. Αυτι να
λειτουργεί με θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 VDC
με γείωςθ κετικοφ ι αρνθτικοφ πόλου και να
ζχει μικρι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ,
θ οποία ςε κζςθ STAND-BY να είναι μικρότερθ
από 150 mA. Θ ιςχφσ εξόδου του ενιςχυτι να
είναι τουλάχιςτον 100 Watts. Ο ενιςχυτισ να
παρζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ τουλάχιςτον
τριϊν (03) διαφορετικϊν ιχων ςειρινασ ςε
περιοχι ςυχνότθτασ από 500 ζωσ 1800 Hz,
κακϊσ και εκπομπισ ομιλίασ από το θχείο με
ζνα μικρόφωνο – χειριςτιριο, το οποίο να
ςτθρίηεται ςε βάςθ θ οποία κα τοποκετθκεί
κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςε ςθμείο, εντόσ τθσ
καμπίνασ οδθγοφ, που κα υποδειχκεί από τθν
Υπθρεςία.
Πλοι οι χειριςμοί τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να
πραγματοποιοφνται από το μικρόφωνο –
χειριςτιριο, το οποίο να φζρει κατάλλθλο
αρικμό διακοπτϊν, για τθν επιλογι των τόνων
ςειρινασ.
Ο ενιςχυτισ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να
ζχει όςο το δυνατόν μικρότερεσ διαςτάςεισ
και να τοποκετθκεί με τρόπο που δεν κα είναι
ορατόσ από το εξωτερικό μζροσ του οχιματοσ
(εκτόσ από το ντουλαπάκι), ςε ςθμείο κατόπιν
ςυνεννόθςθσ που κα προκφψει με τθν
Υπθρεςία.
Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από
τυχαία αναςτροφι των πόλων και να είναι
εφοδιαςμζνοσ με αςφάλεια, που να
αντικακίςταται εφκολα και χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων. Επίςθσ, να φζρει διακόπτθ
πλιρουσ
απενεργοποίθςθσ-ενεργοποίθςθσ
αυτοφ, ςτο χϊρο του οδθγοφ.
Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να
τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ
εξόδου του ιχου «ςειρινασ» από το θχείο να
μθν είναι μικρότερθ από 113 dB, ςε απόςταςθ
3 μζτρων από το θχείο.
Θ λειτουργία τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να
γίνεται μζςω ανεξάρτθτου θλεκτρολογικοφ
κυκλϊματοσ, το οποίο κα αςφαλίηεται με
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2.14.1.6

2.14.1.7

2.14.1.8

2.14.1.9

2.14.2

2.14.2.1

2.14.3
2.14.3.1

ξεχωριςτι
αςφάλεια,
θ
οποία
κα
αντικακίςταται εφκολα χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων.
Ο προμθκευτισ οφείλει να επιςυνάψει ςτθν
προςφορά του πιςτοποιθτικό δοκιμϊν και
μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ
ςειρινασ για τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικοφσ
ιχουσ.
Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ
θχθτικισ ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο
καταςκευισ.
Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ κα αποδεικνφονται με πρωτότυπα
εργοςταςιακά ι νομίμωσ επικυρωμζνα
φυλλάδια. Οι αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ να φζρουν
ςιμανςθ CE, κα είναι ςφμφωνεσ με τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα και να διακζτουν
πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου, ςφμφωνα με
τθν
ιςχφουςα
νομοκεςία
περί
θλεκτρομαγνθτικισ
ςυμβατότθτασ
για
οχιματα, αντίγραφο τθσ οποίασ νομίμωσ
επικυρωμζνο να κατατεκεί με τθν προςφορά.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των
κατατικζμενων τεχνικϊν φυλλαδίων και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ από
τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ αυτϊν.
ΦΩΣΕΙΝΘ ΘΜΑΝΘ
Θ φωτεινι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων να
γίνεται με αποςπϊμενθ εςωτερικι μπάρα
φωτιςμοφ τεχνολογίασ <<LED>>, θ οποία να
μπορεί να τοποκετθκεί εφκολα με βεντοφηεσ
ςτον μπροςτινό ανεμοκϊρακα των οχθμάτων.
Να φζρει ανκεκτικό καπάκι των ςωμάτων LED
που να περιορίηει τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία
και να αντζχει ςτισ γρατηουνιζσ.
Το όλο ςφςτθμα κα είναι μικρϊν διατάςεων
(Ρλάτοσ : 24 με 28 cm και Φψουσ:4 με 8 cm),
με μαφρο καλοφπι από πολυανκρακικό υλικό
και κα διακζτει βραχίονα με δυνατότθτα
επιλογισ κλιςθσ.
Να λειτουργεί με τάςθ 12VDC, να φζρει
καλϊδιο με αντάπτορα αναπτιρα με δφο
διακόπτεσ, για τθν ενεργοποίθςθ /
απενεργοποίθςθ και τθν επιλογι των
μοτίβων, ενϊ κα διακζτει διπλό φωτιςμό
μπλε – κόκκινο με τουλάχιςτον τρία (03)
διαφορετικά μοτίβα.
ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των οχθμάτων κα
είναι μεταλλικοφ χρϊματοσ. Θ ακριβισ
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2.14.3.2

2.15

2.15.1

2.15.2
2.15.2.1
2.15.2.2

2.15.2.3

2.15.2.4
2.15.2.5

2.15.2.6

απόχρωςθ κα επιλεγεί κατά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ. Στθν οροφι των οχθμάτων να
επικολλθκεί ο αρικμόσ κυκλοφορίασ αυτοφ
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία.
Αριςτερά και δεξιά των κυρϊν (οδθγοφ –
ςυνοδθγοφ) κα τοποκετθκοφν αυτοκόλλθτα
με το ζμβλθμα του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ
κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία πριν τθν
παράδοςθ των οχθμάτων. Επίςθσ κα φζρουν
πινακίδεσ Λ.Σ. όλα τα οχιματα με αφξοντα
αρικμό που κα δοκεί από τθν Υπθρεςία μασ
κατά τθν τοποκζτθςθ των αυτοκόλλθτων.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, κα τοποκετθκεί
κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε
κατάλλθλο
ςθμείο
αυτοκόλλθτο
(ςυγκεκριμζνων
διαςτάςεων)
ζνδειξθ
χρθματοδοτοφμενθσ προμικειασ ςε όλα τα
οχιματα.
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα,
τουλάχιςτον από μία πλιρθ ςειρά εργαλείων
– παρελκόμενων αμζςου εξυπθρζτθςθσ
(εργαλεία αλλαγισ τροχοφ, κατςαβίδι, πζνςα,
γρφλλοσ
ανφψωςθσ
οχιματοσ
κ.λ.π.)
τοποκετθμζνων ςε ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. Πλα
τα εργαλεία πρζπει να είναι ιςχυρισ
καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι να ζχουν
υποςτεί αντιοξειδωτικι προςταςία και
ςκλιρυνςθ και να αναφζρονται με
λεπτομζρεια
ςτθν
προςφορά
του
προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω κάκε όχθμα να
ςυνοδεφεται από τον παρακάτω εξοπλιςμό:
Ζνα (01) αρκρωτό τρίγωνο αςφαλείασ
(ςτάκμευςθσ).
Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ
τοποκετθμζνεσ ςε ειδικι κικθ.
Δφο (02) πυροςβεςτιρεσ με κακαρό βάροσ
τουλάχιςτον ζξι (06) κιλϊν, ζκαςτοσ, που να
καλφπτει το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EN-3 τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (CEN),
ςτακερά τοποκετθμζνουσ.
Ζνα (01) πλιρεσ φαρμακείο ςε ανάλογο κουτί.
Λυχνία επίςκεψθσ με μπαλαντζηα.
Ζνα φακό (π.χ. τφπου MAGLITE) τεχνολογίασ
LED ο οποίοσ να βρίςκεται τοποκετθμζνοσ
ςε κατάλλθλθ βάςθ εντόσ τθσ καμπίνασ του
οδθγοφ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Υπθρεςίασ. Θ φόρτιςθ του φακοφ αυτοφ να
γίνεται από τθν βάςθ μζςω κατάλλθλθσ
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3

3.1

3.2

διάταξθσ από το θλεκτρικό ςφςτθμα του
αυτοκινιτου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΟΥ:
-φωτεινι ροι να είναι τουλάχιςτον 1400
Lumens.
-Να είναι αδιάβροχοσ με IPX6 τουλάχιςτον.
-Θ διάρκεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε
πλιρθ ιςχφ να είναι ενενιντα (90) λεπτά
τουλάχιςτον.
-Το μικοσ του να είναι από 12cm και άνω.
-Καταςκευι από αεροναυπθγικό αλουμίνιο
ι αλουμίνιο.
-Να διακζτει επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ
ιόντων λικίου (Li-Ion).
Κάκε φακόσ να φζρει τθ ςιμανςθ ‘CE’.
ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο
ζρκει πρϊτο). Κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο προμθκευτισ
ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του μζςου
και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία
αναφζρεται ςτθν ομαλι και
ανεμπόδιςτθ λειτουργία του πλιρουσ
οχιματοσ. Επίςθσ. Θ προςφορά κα
ςυνοδεφεται και από ζγγραφο αντιςκωριακισ
προςταςίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ.
Επιπλζον
εγγυθμζνθ
λειτουργία
κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ ο προμθκευτισ οφείλει να
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του
οχιματοσ και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ
του προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο
ςτα κεντρικά, όςο και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι
ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία, τθν οικονομικι
επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και των Service
των οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
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καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι). Να κατατεκεί πρωτότυπο
βιβλίο ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο
όλων των προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων
του καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα
Service
κα
κεωρθκεί
πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Επιπλζον, ο προμθκευτισ να δθλϊνει
υποχρεωτικά ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον δεν
μπορεί να αποκαταςτακεί επιτόπου, θ
οποιαδιποτε βλάβθ από κινθτι μονάδα
προμθκευτι, αναλαμβάνει να καλφπτει με
δαπάνεσ
του
τθ
μεταφορά
των
προςφερόμενων οχθμάτων, εντόσ 48ωρϊν
από τθ λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα κεντρικά
ςυνεργεία
του
ι
ςτο
πλθςιζςτερο
εξουςιοδοτθμζνο
ι
ςυνεργαηόμενο
ςυνεργείο, ςτισ περιπτϊςεισ που:

ΝΑΙ

3.3

3.4

3.5

3.6

α. Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιοδιποτε λόγο, από τα
κατά
τόπουσ
εξουςιοδοτθμζνα
ι
ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία του δθλωκζντοσ
δικτφου εξυπθρζτθςθσ.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία
παφςει να ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προμθκευτι,
για
οποιονδιποτε λόγο και εφόςον δεν υφίςταται
άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι ςυνεργαηόμενο
ςυνεργείο του προμθκευτι, εντόσ του ίδιου
Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν
αντικατάςταςθ ι επιςκευι εξαρτθμάτων των
οχθμάτων, για κάκε βλάβθ ι φκορά που δεν
προζρχεται από λάκοσ χειριςμό του
προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ,
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, υποχρεοφται να
ενθμερϊνει για οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιείται ςτο δθλωκζν δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ
και εντόσ 24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο
Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επικςευάςιμθσ
βλάβθσ ενόσ οχιματοσ μθ προερχόμενθσ από
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
4
4.1

4.1.1

κακι χριςθ ι λόγω ατυχιματοσ, να
αντικακίςταται
εξολοκλιρου
από
τθν
προμθκεφτρια εταιρεία.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ
των οχθμάτων ςε ανταλλακτικά και
οργανωμζνο Service τουλάχιςτον για μία
δεκαετία (10) από τθν παράδοςθ τουσ. Οι
αιτιςεισ ςτον προμθκευτι για ανταλλακτικά
πρζπει να ικανοποιοφνται άμεςα. Τα
ανταλλακτικά ι εξαρτιματα και θ εργαςία
τοποκζτθςθσ αυτϊν, που εγκακίςτανται από
το δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι να
καλφπτονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ
(01) ζτουσ.
Ο προμθκευτισ να δθλϊςει το ςτακερό
ποςοςτό τθσ παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτισ
τιμζσ των ανταλλακτικϊν – αναλϊςιμων και
τθσ εργαςίασ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ
επίςθμου τιμοκαταλόγου. Θ παρεχόμενθ
ζκπτωςθ να ιςχφει υποχρεωτικά, ςε όλο το
ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο
το όχθμα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από
το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΣΩΜΑ
–
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.
Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ,
προλθπτικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των
οχθμάτων, θλεκτρονικό ζλεγχο μπαταρίασ και
δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό περιοδικό
ζλεγχο), παρζχοντασ ςχετικό πιςτοποιθτικό –
διλωςθ. Ο εν λόγω ζλεγχοσ να παρζχεται μία
(01) φορά κάκε ζτοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ
παρεχόμενθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςε όλο
το ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προςφερόμενου οχιματοσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν
τεχνικι του προςφορά να υποβάλλει
κατάςταςθ του δικτφου εξυπθρζτθςθσ
ςυνεργείων ςε όλθ τθ Χϊρα.
Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2 , 3.3, 3.4,
3.7 & 3.8) υποχρεωτικά να ιςχφουν και για τθν
θχθτικι ςιμανςθ και για τθ ςυςκευι ψφξθσ
του χϊρου επιβατϊν.
ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ
ΠΑΡΑΔΟΘ
Τοποκεςία
Θ
παράδοςθ
των
οχθμάτων
κα
πραγματοποιθκεί
με
δαπάνεσ
του
προμθκευτι εντόσ Νομοφ Αττικισ ςε χϊρο
που κα υποδειχκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ από
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4.1.2

4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

5

5.1

6
6.1

τθν Υπθρεςία μασ.
Τα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ
δεξαμενι τουσ και υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων,
αντιψυκτικό, θ δε ςτάκμθ των λιπαντικϊν να
βρίςκεται ςτα προβλεπόμενα από τον
καταςκευαςτι επίπεδα.
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι πζντε (05) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Μικρότεροσ
χρόνοσ
παράδοςθσ
κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν Υπθρεςία κα
είναι ζνασ (01) μινασ από τθν παράδοςθ των
οχθμάτων.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για
τθν επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό,
τα παρελκόμενα και γενικά τθν ςυμφωνία με
τουσ όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ.
Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ γίνεται με τθν
οδιγθςθ του οχιματοσ με οδθγοφσ τθσ
Υπθρεςίασ ςε διαδρομι 50 χιλιομζτρων, όπου
γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ του
κινθτιρα, του φωτιςμοφ, τθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ, κλείςιμο κυρϊν, των ςυςτθμάτων
κζρμανςθσ, ψφξθσ, αεριςμοφ, πζδθςθσ και
γενικά όλου του εξοπλιςμοφ των οχθμάτων.
Μετά το τζλοσ τθσ διαδρομισ γίνεται ζλεγχοσ
εξωτερικόσ του κινθτιρα, του κιβωτίου
ταχυτιτων, του διαφορικοφ και των
ςωλθνϊςεων υγρϊν ςτο όχθμα για
διαπίςτωςθ τυχόν διαρροϊν. Οι δαπάνεσ του
λειτουργικοφ
ελζγχου
βαρφνει
τον
προμθκευτι (π.χ. καφςιμα).
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει
δωρεάν, με κατάλλθλο προςωπικό, ςτισ
εγκαταςτάςεισ του, τζςςερισ (04) τεχνικοφσ
τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα χειριςμοφ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του οχιματοσ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά
τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
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6.2

7

7.1

7.2

Να δοκοφν δφο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ
ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ και
επιςκευϊν, κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ
κατάλογοσ ι διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, για τθ
Διαχείριςθ Υλικοφ και τα Κεντρικά Συνεργεία.
Επιπλζον τα ανωτζρω κα δοκοφν ςε
θλεκτρονικι μορφι για τθν επιςπεφδουςα
Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε περίπτωςθ που υπάρχει
online βάςθ δεδομζνων όπου μποροφν να
παρζχονται όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ,
τότε ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει
ςτθν Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω βάςθ.
ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν
τεχνικι προδιαγραφι αναλυτικά νοείται ότι
κα πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ
τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ
ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, ςτθν
κατθγορία αυτι των οχθμάτων.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ, τθν
κάκε προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι
περιγραφι του προςφερόμενου οχιματοσ
όπου ο κάκε προμθκευτισ κα απαντά
παράγραφο προσ παράγραφο και με τθν ίδια
ςειρά και αρίκμθςθ, ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ
παροφςθσ τεχνικισ προδιαγραφισ. Σε
περίπτωςθ
διαφωνίασ
πρζπει
να
προςδιορίηεται με ςαφινεια τα ςθμεία
απόκλιςθσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδεσ Αξιολόγηςησ
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίδονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 – 120
βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ
που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται
ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 60 και 40 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+………….+ςν*Κν (1)
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Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+…..ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ.
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μεγ. – Μ ελαχ.)
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
<< Μ μεγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη
Ομάδα Α:

Α/Α

Κεφάλαιο/
Παρ/φοι

1

§ 2.2.2

2

§ 2.9.3

3

§ 2.12.15

4

§ 2.12.20

Σεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητασ - Απόδοςησ
τοιχεία
υντελεςτήσ
Βαρφτητασ
Απαιτοφμενθ
ιςχφσ
τουλάχιςτον
85
KW.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί κετικά
20 %
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ
Το μικοσ του μεταξόνιο του οχιματοσ να είναι
τουλάχιςτον 3450 mm. Μεγαλφτερο μικοσ
μεταξονίου κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
20 %
πίνακα αξιολόγθςθσ κριτθρίων.
Δφο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ ανά πλευρά)
και ζνα εςωτερικό.
Θ φπαρξθ κερμαινόμενων και θλεκτρικά
ρυκμιηόμενων κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Σε
5%
περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ εκ των δφο θ
βακμολόγθςθ κα είναι κατά το ιμιςυ..
Να
είναι
εφοδιαςμζνα
με
αιςκθτιρεσ
παρκαρίςματοσ (parktronik), τουλάχιςτον ςτο πίςω
μζροσ, με θχθτικι ζνδειξθ για τον οδθγό.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ ελζγχου οπιςκοπορείασ και
παρκαρίςματοσ με κάμερα ςτο πίςω μζροσ και
10 %
μόνιτορ ςτθ κζςθ του οδθγοφ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
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6

Α/Α

1

2

3

§ 2.12.28

Κεφάλαιο/
Παρ/φοι

§ 3.1

§ 3.2

§ 4.1.3

Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Άκροιςμα Α Ομάδασ:
Ομάδα Β:
Εγγυήςεισ – Χρόνοσ Παράδοςησ
τοιχεία
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ
ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο). Κατά τθν
διάρκεια
τθσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ
ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ. Θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον
ζτθ.
Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν
τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο
και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία, τθν οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των
ελζγχων και των Service των οχθμάτων (εργατικά
και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ οίκου (εγχειρίδιο καταςκευαςτι).
Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο ςυντιρθςθσ ι
πρωτότυπο
φυλλάδιο
όλων
των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων
του
καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
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5%
60 %

υντελεςτήσ
Βαρφτητασ

20 %

10 %

Βαθμολογία

δυνατόσ και μζχρι πζντε (05) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ..
Άκροιςμα Β Ομάδασ:
Σφνολο Ομάδων Α και Β
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10 %

40 %
100 %

ΕΙΔΟ Η:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΙΩΝ (03) ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ VAN
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1. κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, για
τθν προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο τριϊν (03) οχθμάτων τφπου VAN μεταφοράσ προςωπικοφ.
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.
ΕΝΟΣΘΣΑ

2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

Απαιτήςεισ
Γενική περιγραφή
Τα οχιματα κα είναι τφπου VAN, μεγάλθσ
αντοχισ και αξιόπιςτα για λειτουργία ςε
αντίξοεσ
ςυνκικεσ,
κατάλλθλων
διαςτάςεων για τθν άνετθ μεταφορά
τουλάχιςτον δεκαοκτϊ (18) ζωσ είκοςι
(20)επιβαινόντων, ςυμπεριλαμβανομζνου
του
οδθγοφ,
κλειςτοφ
ενιαίου
αμαξϊματοσ,
λεωφορειακοφ
τφπου,
καινοφργια (θμερομθνία καταςκευισ
μεταγενζςτερθ
τθσ
θμερομθνίασ
κατάκεςθσ
τεχνικισ
προςφοράσ),
ςφγχρονθσ
καταςκευισ
και
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ από τουσ
νεότερουσ τφπουσ τουλάχιςτον EURO 6
(όπωσ απαιτείται από τθν ιςχφουςα
νομοκεςία).
Με τθν υποβολι των Τεχνικϊν
προςφορϊν ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα
υποβάλει Υπεφκυνθ διλωςθ ότι με τθν
παράδοςθ των οχθμάτων αυτά κα
ςυνοδεφονται με το Ριςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ *COC – Certificate of
Conformity+ ι αντίγραφο αυτοφ.
Σεχνικά – Λειτουργικά – Φυςικά
Χαρακτηριςτικά
Να δοκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Τφποσ – Μοντζλο οχθμάτων.
Ζκδοςθ τφπου και επίπεδο εξοπλιςμοφ.
Εργοςτάςιο καταςκευισ.
Κινητήρασ
Ρετρελαιοκινθτιρασ,
τετράχρονοσ,
υδρόψυκτοσ,
άμεςου
ψεκαςμοφ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
2.2.5.6
2.2.5.7
2.2.6
2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2

(common rail), κυβιςμοφ τθσ τάξθσ άνω
των 2.900 κυβικϊν εκατοςτϊν.
Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 130 KW.
Μεγαλφτερθ
ιςχφσ
κινθτιρα
κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 400 Nm.
Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να
ικανοποιοφν τθν ιςχφουςα Ελλθνικι και
Κοινοτικι
νομοκεςία
κατά
τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του κινθτιρα:
Κυβιςμόσ.
Τφποσ κινθτιρα.
Μζγιςτθ ιςχφσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτθ ροπι ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν.
Σφςτθμα ελζγχου ρφπων.
Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου.
Να φζρει θλεκτρονικό περιοριςτι
ταχφτθτασ ςτα 100 Km/h.
φςτημα Μετάδοςησ Κίνηςησ
υμπλζκτησ
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ενόσ (01) δίςκου,
ξθροφ τφπου και να λειτουργεί υδραυλικά
ι μθχανικά.
Κιβώτιο ταχυτήτων
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό
και κα ζχει τουλάχιςτον πζντε (05)
ςυγχρονιςμζνεσ ταχφτθτεσ εμπρόςκιασ
κίνθςθσ και μία (01) όπιςκεν.
Το βιμα του διαφορικοφ να είναι
κατάλλθλο για να μποροφν τα οχιματα,
με πλιρεσ φορτίο, να κινθκοφν ςε δρόμο
με μεγάλθ κλίςθ.
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων να
γίνεται ςτουσ εμπρόσ ι τουσ πίςω
τροχοφσ.
Να είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα
ακινθτοποίθςθσ κινθτιρα (IMMOBILIZER).
Να περιγραφεί το προςφερόμενο
ςφςτθμα μετάδοςθσ και να δοκεί ο
αρικμόσ ταχυτιτων του κιβωτίου.
Επιδόςεισ
Θ τελικι ταχφτθτα των οχθμάτων να είναι
τουλάχιςτον 120 km/h.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
Μζγιςτθ ταχφτθτα (km/h).
Επιτάχυνςθ 0-100 km/h (sec).
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5
2.5

2.5.1

2.5.2
2.6

2.6.1

2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.7

2.7.1

2.7.2
2.8

2.8.1

Γωνία προςζγγιςθσ.
Γωνία φυγισ.
Γωνία ράμπασ.
φςτημα Διεφθυνςησ
Το τιμόνι να είναι θλεκτρικά ι υδραυλικά
υποβοθκοφμενο, να βρίςκεται ςτο
αριςτερό μζροσ των οχθμάτων, να ζχει
ςφςτθμα αυτόματθσ επαναφοράσ και να
κλειδϊνει.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα διεφκυνςθσ
και να δοκεί θ διάμετροσ του κφκλου
ςτροφισ.
φςτημα Ανάρτηςησ
Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό
ςφςτθμα ανάρτθςθσ, με αποςβεςτιρεσ ςε
κάκε τροχό, το οποίο να εξαςφαλίηει τθν
μζγιςτθ δυνατι ευςτακι και αςφαλι
κίνθςθ του, δεδομζνου ότι τα οχιματα
προορίηονται
για
τθν
μεταφορά
προςωπικοφ.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και
να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
Τφποσ εμπρόςκιοσ ανάρτθςθσ.
Τφποσ πίςω ανάρτθςθσ.
φςτημα Φρζνων – Πζδηςησ
Να φζρουν ςφςτθμα φρζνων – πζδθςθσ
ανεξάρτθτο,
υδραυλικό,
διπλοφ
κυκλϊματοσ με υποβοικθςθ τφπου
SEVRO. Θ πζδθςθ να γίνεται εμπρόσ με
δίςκουσ και πίςω με ταμποφρα ι δίςκουσ.
Να φζρουν υποχρεωτικά ςφςτθμα
αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (A.B.S)
και θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ
(ESP).
Να υπάρχει χειροπζδθ (χειρόφρενο)
αςφαλείασ θ λειτουργία τθσ οποίασ να
επιτυγχάνεται με μικρό χειρομοχλό ι
κουμπί τοποκετθμζνο κοντά ςτθ κζςθ του
οδθγοφ και να επενεργεί ςτουσ πίςω
τροχοφσ.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα πζδθςθσ και
να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
Διάμετροσ
των
δίςκων/ταμποφρων εμπρόσ/πίςω.
Ελαςτικά – Ηάντεσ
Τα οχιματα πρζπει να ζχοφν τουλάχιςτον
τζςςερισ (04) τροχοφσ. Τα ςϊςτρα (ηάντεσ)
να
είναι
καταςκευαςμζνα
από
χυτοςίδθρο (χαλφβδινο). Τα ελαςτικά κα
πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ
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ΝΑΙ

2.8.2

2.8.3

2.9
2.9.1

(ΕΚ) αρικ. 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
13θσ Ιουλίου 2009 <<για τισ απαιτιςεισ
ζγκριςθσ τφπου και γενικισ αςφάλειασ
των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των
ρυμουλκοφμενων
τουσ,
και
των
ςυςτθμάτων καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων
και χωριςτϊν τεχνικϊν μονάδων που
προορίηονται για τα οχιματα αυτά>> (ΕΕ
L200 τθσ 31.7.2009, ς.1), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, για τθν
κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία
προορίηονται *βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ
ελαςτικϊν) ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και κα
ςυνοδεφονται κατά την παράδοςη των
οχημάτων από ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ
εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ
κανονιςμοφσ
που
αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 8
ανωτζρω Κανονιςμοφ και του Κανονιςμοφ
ΟΕΕ/ΘΕ Αρικ. 117 του Ραραρτιματοσ IV
του ανωτζρω Κανονιςμοφ, όπωσ ζχουν
τροποποιθκεί και ιςχφουν. Εντόσ τθσ
τεχνικισ του προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ
κα
υποβάλλει
ςχετικι
Τπεφθυνη Δήλωςη του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του περί προςκόμιςθσ
τθσ ανωτζρω ζγκριςθσ τφπου. Να είναι
καταςκευισ τελευταίου δωδεκαμινου
(12) πριν από τθν παράδοςθ των
οχθμάτων,
καινοφργια,
όχι
από
αναγόμωςθ,
χωρίσ
αεροκάλαμουσ
(TUBELESS), κατάλλθλα για εντόσ και
εκτόσ δρόμου χριςθ (ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ
του
καταςκευαςτικοφ οίκου). Να υπάρχει
πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ ίδιου τφπου,
τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ ςθμείο του
οχιματοσ.
Να φζρουν αλεξίβορβα (λαςπωτιρεσ) ςε
όλουσ τουσ τροχοφσ.
Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο
τφποσ, οι διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου
και ταχφτθτασ, το μζγιςτο φορτίο που
αντιςτοιχεί ςτθν εκτιμϊμενθ πίεςθ
λειτουργίασ των ελαςτικϊν και κατά
προτίμθςθ το εργοςτάςιο καταςκευισ και
θ χϊρα προζλευςθσ αυτϊν.
Διαςτάςεισ – Βάρη – Χωρητικότητεσ
Οι
διαςτάςεισ
και
γενικά
τα
καταςκευαςτικά ςτοιχεία του οχιματοσ
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2.9.2

2.9.3

2.9.4

2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.7.1
2.9.7.2
2.9.7.3
2.9.7.4
2.9.7.5
2.9.7.6
2.9.7.7
2.9.7.8
2.9.7.9
2.9.7.10
2.9.7.11
2.10
2.10.1
2.10.1.1
2.10.1.2
2.10.1.3
2.11
2.11.1
2.11.1.1
2.11.2
2.11.2.1

πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε αυτό ν’
ανταποκρίνεται ευχερϊσ ςτισ απαιτιςεισ
και τον ςκοπό για τον οποίο προορίηεται,
εςωτερικι άνεςθ για τουσ επιβαίνοντεσ
και εξωτερικζσ διαςτάςεισ που να του
προςδίδουν ευελιξία μζςα ςτθν πόλθ.
Θ απόςταςθ του οπίςκιου άξονα μζχρι
του εξζχοντοσ οπίςκιου άκρου του
αμαξϊματοσ να είναι μζςα ςτα όρια που
κακορίηει το εργοςτάςιο καταςκευισ.
Συνολικό μικοσ με προφυλακτιρεσ:
τουλάχιςτον 6500 mm.
Το μεταξόνιο του οχιματοσ να είναι
τουλάχιςτον 4000 mm. Μεγαλφτερο
μικοσ μεταξονίου κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα αξιολόγθςθσ
κριτθρίων.
Το ςυνολικό πλάτοσ του οχιματοσ με
κακρζπτεσ να είναι τουλάχιςτόν 2000 mm
ζωσ και 2500 mm.
Το ςυνολικό φψοσ του οχιματοσ να είναι
τουλάχιςτον από 2600 mm ζωσ και 3100
mm.
Το μικτό βάροσ οχιματοσ να είναι ζωσ και
6600 kgr.
Να
δοκοφν
τα
κάτωκι
τεχνικά
χαρακτθριςτικά:
Ολικό μικοσ με προφυλακτιρεσ.
Εξωτερικό πλάτοσ με κακρζπτεσ.
Εξωτερικό φψοσ χωρίσ κεραία.
Μεταξόνιο.
Εμπρόςκιο μετατρόχιο.
Οπίςκιο μετατρόχιο.
Διαςτάςεισ χϊρου επιβατϊν.
Ωφζλιμο φορτίο.
Απόβαρο.
Μζγιςτο μεικτό βάροσ.
Ικανότθτα ζλξθσ με φρζνα (kg)/ χωρίσ
φρζνα (kg).
Καταναλώςεισ – Εκπομπζσ Ρφπων
Να δοκοφν οι τιμζσ ωσ ακολοφκωσ:
Εντόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100 km).
Εκτόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100 km).
Μικτι κατανάλωςθ (l/100 km).
Αςφάλεια
Ενεργθτικι αςφάλεια
Να περιγραφοφν αναλυτικά όλα τα
προςφερόμενα ςυςτιματα ενεργθτικισ
αςφάλειασ.
Ρακθτικά αςφάλεια
Τα οχιματα να φζρουν προςαρμοςμζνα
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2.11.2.2

2.11.2.3

2.11.2.4
2.12

2.12.1

2.12.2

2.12.3

2.12.4

ρυκμιηόμενα υποςτθρίγματα κεφαλισ
(προςκζφαλα) ςε όλα τα κακίςματα
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Τα οχιματα να φζρουν υποχρεωτικά
ηϊνεσ αςφαλείασ για όλουσ τουσ
επιβαίνοντεσ, τριϊν (03) ςθμείων,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Να φζρουν υποχρεωτικά αερόςακο
οδθγοφ.
Να περιγραφοφν όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα πακθτικισ αςφάλειασ (κλωβοί
αςφαλείασ,
δοκοί
πλευρικισ
πρόςκρουςθσ κ.λπ.).
Αμάξωμα – Εξοπλιςμόσ
Το αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ
καταςκευισ,
να
είναι
κλειςτοφ
λεωφορειακοφ τφπου, να ζχει καλι
μόνωςθ ζναντι του ιχου και τθσ
κερμότθτασ και να ανταπεξζρχεται ςτισ
καταπονιςεισ που προκφπτουν με πλιρεσ
φορτίο. Τα υλικά του πλαιςίου και
αμαξϊματοσ να είναι άριςτθσ ποιότθτασ
με
κατάλλθλθ
αντιςκωριακι
και
αντιδιαβρωτικι
προςταςία.
Το
προςφερόμενο όχθμα να ζχει ζγκριςθ
τφπου από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
κατά προτίμθςθ Ελλθνικι, ενϊ το
εργοςτάςιο καταςκευισ να διακζτει
πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι
ιςοδφναμο. Ρρωτότυπα ι νόμιμα
επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν να
κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά.
Τα πλευρικά τμιματα του ςκελετοφ, ο
ςκελετόσ τθσ οροφισ (τόξα), κακϊσ και ο
ςκελετόσ
του
δαπζδου,
να
καταςκευαςτοφν από χαλυβδοςωλινεσ
κατάλλθλου πάχουσ, ϊςτε να αποτελοφν
ζνα ενιαίο μεταλλικό, ςτιβαρό και
άκαμπτο ςφνολο. Θ διαμόρφωςθ των
τόξων και των ορκοςτατϊν να γίνει με
τρόπο τζτοιο, ϊςτε να αποφευχκεί
ενδεχόμενθ μείωςθ τθσ αντοχισ τουσ.
Θ καταςκευι και θ ςφνδεςθ των πιο πάνω
τμθμάτων, να γίνει ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, ϊςτε
όλο το ςυγκρότθμα να παρουςιάηει
υψθλι αντοχι και να ζχει τθν
απαιτοφμενθ ςτιβαρότθτα.
Θ εςωτερικι επζνδυςθ τόςο τθσ οροφισ
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2.12.5

2.12.6

2.12.7

2.12.8

2.12.9

όςο και των πλευρικϊν τοιχωμάτων να
γίνει από κατάλλθλα και εγκεκριμζνα
βραδφκαυςτα υλικά, επενδεδυμζνα κατά
προτίμθςθ με ειδικό φφαςμα άριςτθσ
ποιότθτασ. Οι καλωδιϊςεισ να είναι καλά
διευκετθμζνεσ,
προςτατευμζνεσ
και
αςφαλϊσ ςτερεωμζνεσ, ϊςτε να μθν
υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ τουσ.
Στο δάπεδο να τοποκετθκεί ειδικι
αντιολιςκθτικι επζνδυςθ, θ οποία να
είναι μονοκόμματθ ςε όλο το μικοσ του,
ϊςτε να αποκλείεται θ ειςροι νεροφ.
Επίςθσ, να φζρει πατάκια από ιςχυρό
υλικό για τισ κζςεισ οδθγοφ-ςυνοδθγοφ
(εφόςον υφίςταται κζςθ ςυνοδθγοφ).
Να φζρει μία (01) πόρτα ςτθν κζςθ του
οδθγοφ και τουλάχιςτον μία (01) πόρτα
ςτθ δεξιά πλευρά του οχιματοσ. Να
περιγραφεί αναλυτικά θ διάταξθ ειςόδου
των κυρϊν κακϊσ και ο τρόποσ
επιβίβαςθσ
–
αποβίβαςθσ
των
επιβαινόντων.
Πλεσ οι πόρτεσ να αςφαλίηουν με
κλειδαριζσ αςφαλείασ.
Θ φπαρξθ και δεφτερθσ πόρτα ςτθ δεξιά
πλευρά για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ
των επιβαινόντων κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Πλα τα παράκυρα των επιβατϊν να
αποτελοφνται από ζνα ενιαίο, ςτακερό
διπλό κρφςταλλο αςφαλείασ (τφπου
securit), να εξαςφαλίηουν απόλυτθ
ςτεγανότθτα ζναντι του αζρα και του
νεροφ. Πλα τα κρφςταλλα αςφαλείασ
(πλθν του εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα) να
φζρουν αντθλιακι προςταςία/μεμβράνθ
αποχρϊςεωσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Θ τοποκζτθςθ τουσ κα
προκφψει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
Υπθρεςία μασ πριν από τθν παράδοςθ
των οχθμάτων.
Οι μθχανιςμοί των κινθτϊν υαλοπινάκων
οδθγοφ – ςυνοδθγοφ (εφόςον υφίςταται
πόρτα ςυνοδθγοφ), να λειτουργοφν
θλεκτρικά και ο χειριςμόσ να γίνεται για
το κακζνα χωριςτά.
Τα πλευρικά παράκυρα να φζρουν
αντθλιακά ςκίαςτρα, από διάτρθτο
θμιδιαφανζσ φφαςμα, άριςτθσ ποιότθτασ
αναδιπλοφμενα με μθχανιςμό τφπου ρολό
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2.12.10

2.12.11

2.12.12

και να λειτουργοφν απρόςκοπτα με
μθχανιςμοφσ
που
μποροφν
να
ςτακεροποιοφνται ςε ενδιάμεςεσ κζςεισ.
Ο εμπρόςκιοσ ανεμοκϊρακασ να είναι
ενιαίοσ από κρφςταλλο αςφαλείασ Triplex
κατάλλθλου πάχουσ, άριςτθσ ποιότθτασ
και διαφάνειασ, πανοραμικοφ τφπου. Να
είναι ςτακερά τοποκετθμζνοσ, και να
εξαςφαλίηει το κρφςταλλο απζναντι ςτισ
ςτατικζσ και δυναμικζσ καταπονιςεισ,
που υφίςτανται κατά τθν πορεία του
λεωφορείου, κακϊσ και τθν απόλυτθ
ςτεγανότθτα από νερό και αζρα.
Τα κακίςματα οδθγοφ – ςυνοδθγοφ
(εφόςον υφίςταται κζςθ ςυνοδθγοφ) να
είναι άνετα με επζνδυςθ αντιιδρωτικοφ
υλικοφ, ςκοφρασ απόχρωςθσ. Το κάκιςμα
του οδθγοφ να ζχει τθ δυνατότθτα
ρφκμιςθ τθσ ζδρασ κακ’ φψοσ και κατά
μικοσ τθσ κλίςθσ τθσ πλάτθσ. Το κάκιςμα
του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ (εφόςον
υφίςταται κζςθ ςυνοδθγοφ) να ζχουν
υποβραχιϊνιο ςτιριξθσ χεριοφ.
Να φζρει αυτόματεσ, ρυκμιηόμενεσ ςε
φψοσ ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν (03)
ςθμείων για τον οδθγό και τον ςυνοδθγό
(εφόςον υφίςταται κζςθ ςυνοδθγοφ) και
προςαρμοςμζνα
υποςτθρίγματα
κεφαλισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ και τθσ ιςχφουςασ
Νομοκεςίασ.
Θ καταςκευι και θ τοποκζτθςθ των
κακιςμάτων των επιβατϊν, να είναι
ςφμφωνθ με τα προβλεπόμενα από τθν
ιςχφουςα Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι
νομοκεςία και τα εγκεκριμζνα ςχζδια του
καταςκευαςτι. Τα εν λόγω κακίςματα να
φζρουν αυτόματεσ ηϊνεσ αςφαλείασ
τριϊν (03) ςθμείων και προςαρμοςμζνα
ςτθρίγματα κεφαλισ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Αυτά να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, τφπου
υπνοκακίςματοσ. Για κάκε κάκιςμα, θ
ζδρα και θ πλάτθ να είναι δφο
ανεξάρτθτα τεμάχια, να καταςκευαςτοφν
από
πορϊδεσ
ελαςτικό
και
να
επενδυκοφν
με
φφαςμα
άριςτθσ
ποιότθτασ.
Τα
προςκζφαλα
να
επενδυκοφν από δερματίνθ άριςτθσ
ποιότθτασ. Τα κακίςματα να είναι
ςτακερά ςυνδεδεμζνα ςτο δάπεδο και
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2.12.13

2.12.14

2.12.15

2.12.16

2.12.17

ςτθν πλευρά του αμαξϊματοσ. Θ ωσ άνω
ςφνδεςθ να εξαςφαλίηει τθ ςτακερότθτα
των κακιςμάτων, κατά τθν πορεία και να
παρζχει ςυγχρόνωσ ευχζρεια ςτθν
αφαίρεςθ και τθν επανατοποκζτθςι τουσ.
Τα κακίςματα να φζρουν αναδιπλοφμενα,
πλευρικά
υποςτθρίγματα
χεριϊν
(υφαγκϊνια) τουλάχιςτον προσ τθν
πλευρά του διαδρόμου.
Εςωτερικά κατά μικοσ των πλευρικϊν
τοιχωμάτων και πάνω από τα κακίςματα
των επιβατϊν να τοποκετθκοφν ςτιβαρά
ςτερεωμζνεσ καλαίςκθτεσ και επιμελοφσ
καταςκευισ αποςκευοκικεσ για τθν
τοποκζτθςθ αντικειμζνων.
Εςωτερικόσ φωτιςμόσ
Να είναι άπλετοσ με φωτιςτικά ςϊματα
κατά μικοσ του οχιματοσ, μζςα ςε
φωτοκικεσ με λαμπτιρεσ τφπου LED
κατάλλθλθσ ιςχφοσ, για τθν ευχερι
ανάγνωςθ εντφπων τόςο ςτισ κζςεισ των
επιβαινόντων όςο και του οδθγοφ. Θ αφι
τουσ να γίνεται με διακόπτθ. Τα
φωτιςτικά ςϊματα που κα βρίςκονται ςτο
χϊρο του οδθγοφ πρζπει να είναι τζτοιου
τφπου, ϊςτε να περιορίηεται ο
ενοχλθτικόσ
κατά
τθν
οδιγθςθ
αντικατοπτριςμόσ
ςτον
εμπρόςκιο
ανεμοκϊρακα και να λειτουργοφν με
ξεχωριςτοφσ διακόπτεσ. Επίςθσ, να
υπάρχουν φωτιςτικά ςϊματα ςτισ κφρεσ
του οχιματοσ. Πλα τα φϊτα να
χειρίηονται και από τον οδθγό. Στο χϊρο
του οδθγοφ και ςε κατάλλθλθ κζςθ να
υπάρχει ρευματολιπτθσ, για τθ ςφνδεςθ
φορθτισ
λυχνίασ
επίςκεψθσ
(μπαλαντζηα).
Το πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να
κλειδϊνει (με κλειδί αςφαλείασ), εφόςον
δεν αςφαλίηει με διαφορετικό τρόπο.
Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου
να είναι τουλάχιςτον 70 λίτρα.
Το όχθμα να φζρει τισ προβλεπόμενεσ
εξόδουσ κινδφνου ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι
Νομοκεςία κατάλλθλων διαςτάςεων.
Ειδικότερα το άνοιγμα τθσ καταπακτισ να
μπορεί να ρυκμίηεται χειροκίνθτα.
Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα
άγκιςτρο ι άλλθ κατάλλθλθ διάταξθ για
τθν
αςφαλι
και
χωρίσ
φκορά
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2.12.18

2.12.19

2.12.20

2.12.21

2.12.22

2.12.23

2.12.24

ρυμοφλκθςθ
ςε
περίπτωςθ
ακινθτοποίθςισ τουσ. Να προςφερκεί
ιμάντασ
ρυμοφλκθςθσ
πζντε
(05)
τουλάχιςτον μζτρων κατάλλθλοσ για
ρυμοφλκθςθ των οχθμάτων με μζγιςτο
βάροσ.
Δφο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ
ανά πλευρά) και ζνα εςωτερικό.
Θ φπαρξθ κερμαινόμενων και θλεκτρικά
ρυκμιηόμενων κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ
εκ των δφο θ βακμολόγθςθ κα είναι κατά
το ιμιςυ.
Σφςτθμα
θλεκτροκίνθτων
υαλοκακαριςτιρων τουλάχιςτον δφο (02)
ταχυτιτων και ςφςτθμα πλφςεωσ
αλεξινεμου με νερό.
Να φζρουν όλα τα προβλεπόμενα φϊτα
από τον Κ.Ο.Κ., υποχρεωτικά να φζρουν
φϊτα ομίχλθσ μπροσ - πίςω, φϊτα
οπιςκοπορείασ που κα λειτουργοφν
αυτόματα μόλισ τεκεί θ όπιςκεν, τρίτο
φωσ πζδθςθσ και φϊτα θμζρασ.
Να προςφερκοφν δφο (02) εργοςταςιακά
κλειδιά ι κάρτεσ εκκίνθςθσ κάκε
οχιματοσ.
Να φζρουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ με
ςειρινα, για τθν προςταςία του κάκε
οχιματοσ ςε περίπτωςθ κλοπισ ι
ειςβολισ τρίτων όταν τα οχιματα είναι
αφφλακτα. Πλεσ οι κφρεσ των οχθμάτων
κακϊσ και το καπό κα είναι παγιδευμζνα
από το ςυναγερμό.
Να είναι εφοδιαςμζνα με αιςκθτιρεσ
παρκαρίςματοσ (parktronik) τεςςάρων
(04) ςθμείων, τουλάχιςτον ςτο πίςω
μζροσ, με θχθτικι και οπτικι ζνδειξθ για
τον οδθγό.
Θ
φπαρξθ
ςυςτιματοσ
ελζγχου
οπιςκοπορείασ και παρκαρίςματοσ με
κάμερα ςτο πίςω μζροσ και μόνιτορ ςτθ
κζςθ του οδθγοφ κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Στο χϊρο του οδθγοφ να υπάρχουν
τοποκετθμζνα ζνα ι δφο φωτιςτικά που
κα ανάβουν και ςτθν περίπτωςθ που δεν
ζχει αςφαλίςει θ πόρτα του οδθγοφ. Σε
κατάλλθλθ
κζςθ
να
υπάρχει
ρευματοδότθσ για τθ ςφνδεςθ φορθτισ
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2.12.25

2.12.26

2.12.27

2.12.28

2.12.29

2.12.30

2.12.30.1
2.12.30.2
2.12.30.3

λυχνίασ επίςκεψθσ (μπαλαντζηα).
Να φζρουν ςτο χϊρο του οδθγοφ
υποχρεωτικά
ςφςτθμα
κζρμανςθσ
(καλοριφζρ) και εργοςταςιακό ςφςτθμα
ψφξθσ (Air Condition ι Clima) με ανάλογθ
κερμαντικι – ψυκτικι ικανότθτα, με
ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα μζςω μοτζρ
τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων.
Να υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα
προσ το αλεξινεμο.
Για τουσ πίςω επιβαίνοντεσ να φζρει
ςφςτθμα ψφξθσ ικανοποιθτικισ ιςχφοσ και
με ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα. Αυτό
δφναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ι
ανεξάρτθτα με το εργοςταςιακό ςφςτθμα
ψφξθσ. Επίςθσ, να φζρει καπάκι κατά
προτίμθςθ αλουμινίου λθ πολυεςτερικό
και να τοποκετθκεί ςτθν οροφι του
οχιματοσ, όχι κολλθμζνο για να μθν
μεταφζρεται ο κόρυβοσ τθσ λειτουργίασ
του ςτο χϊρο των επιβατϊν και να
διευκολφνεται τυχόν επιςκευι του
αμαξϊματοσ. Ο κλιματιηόμενοσ αζρασ να
διοχετεφεται ςτο κάλαμο επιβατϊν με
ελεφκερθ διαςπορά μζςω αεραγωγϊν.
Για τθ κζρμανςθ των πίςω επιβαινόντων
να τοποκετθκεί κατάλλθλο ςφςτθμα
κζρμανςθσ,
ικανοποιθτικισ
ιςχφοσ,
τοποκετθμζνο ςτακερά ςε κατάλλθλο
ςθμείο του οχιματοσ, με φίλτρο
κατακράτθςθσ ςκόνθσ και ρφπων μζςω
ςτισ κυρίδεσ ειςαγωγισ του αζρα.
Να δοκεί ο τφποσ, τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά, θ ψυκτικι απόδοςθ
αυτοφ ςε BTU/h και τα αντίςτοιχα τεχνικά
φυλλάδια.
Ο καταςκευαςτισ τθσ διαμόρφωςθσ να
διακζτει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο,
αντίγραφο του οποίο να κατατεκεί με τθν
τεχνικι προςφορά.
Τα οχιματα να είναι εφοδιαςμζνα με όλα
τα απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ
παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του
κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του
οχιματοσ. Να ζχουν δε οπωςδιποτε τα
παρακάτω:
Ταχφμετρο ςε km/h και ςτροφόμετρο.
Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου και όργανο
κερμοκραςιϊν.
Ψθφιακό ταχογράφο.
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2.12.30.4
2.12.30.5
2.12.30.6
2.12.30.7
2.12.30.8
2.12.30.9
2.12.30.10
2.12.30.11

2.12.30.12
2.12.30.13
2.12.30.14
2.12.30.15
2.12.30.16

2.12.31

2.12.32

2.12.33

2.12.34

2.13

2.13.1

Ενδεικτικι λυχνία του ςυςςωρευτι και
χαμθλισ ςτάκμθσ/πίεςθσ ελαίου.
Θχθτικό όργανο ξεχαςμζνων αναμμζνων
φϊτων.
Δφο (02) αλεξιλια κζςεων οδθγοφ –
ςυνοδθγοφ (εφόςον υφίςταται κζςθ
ςυνοδθγοφ).
Κάτοπτρα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι Νομοκεςία.
Θχθτικό όργανο.
Χιλιομετρθτζσ (ςυνολικό και ταξιδίου).
Ενδεικτικι
λυχνία
λειτουργίασ
ςυςτιματοσ A.B.S. και λειτουργίασ
αερόςακων.
Χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ –
ψφξθσ – αεριςμοφ.
Εργοςταςιακό ράδιο CD ι ράδιο MP3 και
κεραία, με τουλάχιςτον ζνα θχείο ςτθν
κζςθ του οδθγοφ και άλλα τζςςερα θχεία
πάνω από τισ κζςεισ των επιβατϊν.
ολόι.
Θλεκτρικό αναπτιρα.
Μία (01) τουλάχιςτον ποτθροκικθ.
Χειρολαβζσ επιβίβαςθσ – αποβίβαςθσ
επιβατϊν.
Να φζρει αναμονι πλθςίον τθσ κζςθσ του
ςυνοδθγοφ
για
τθν
τοποκζτθςθ
πομποδζκτθ (αςυρμάτου VHF) και
κεραίασ αυτοφ ςφμφωνα με υποδείξεισ
τθσ Υπθρεςίασ.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ GPS
(μόνιμο ι αποςπϊμενο) με χάρτεσ
Ελλάδοσ
πρόςφατθσ
ζκδοςθσ
κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Να δοκοφν πλιρεισ περιγραφικζσ
πλθροφορίεσ του τυχόν επιπλζον
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (εςωτερικά
τθσ καμπίνασ οδθγοφ), των οργάνων
ελζγχου οδιγθςθσ κ.λ.π.
Θλεκτρικά
Να φζρουν κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ
ενιςχυμζνο ςυςςωρευτι ο οποίοσ κα ζχει
τθ δυνατότθτα να ανταποκρίνεται,
διατθρϊντασ τθν αποδοτικότθτα του, ςτισ
αυξθμζνεσ καταναλϊςεισ του οχιματοσ
με
τον
επιπλζον
εγκατεςτθμζνο
αςτυνομικό εξοπλιςμό. Με τθν Τεχνικι
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2.14
2.14.1

2.14.1.1

2.14.1.2

2.14.1.3

2.14.1.4

προςφορά να κατατεκεί υπεφκυνθ
διλωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ότι ο
εν λόγω ςυςςωρευτισ ανταποκρίνεται
ςτισ ωσ άνω απαιτιςεισ. Να δοκοφν ο
τφποσ, θ τάςθ, θ χωρθτικότθτα του
ςυςςωρευτι και θ ζνταςθ του εναλλάκτθ.
Αςτυνομικόσ Εξοπλιςμόσ - Χρωματιςμόσ
Θχητική ήμανςη
Θ θχθτικι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων
να γίνεται μζςω θλεκτρικισ ςειρινασ.
Αυτι να λειτουργεί με θλεκτρικό ρεφμα
τάςθσ 12 VDC με γείωςθ κετικοφ ι
αρνθτικοφ πόλου και να ζχει μικρι
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ
οποία ςε κζςθ STAND-BY να είναι
μικρότερθ από 150 mA. Θ ιςχφσ εξόδου
του ενιςχυτι να είναι τουλάχιςτον 100
Watts. Ο ενιςχυτισ να παρζχει τθ
δυνατότθτα επιλογισ τουλάχιςτον τριϊν
(03) διαφορετικϊν ιχων ςειρινασ ςε
περιοχι ςυχνότθτασ από 500 ζωσ 1800
Hz, κακϊσ και εκπομπισ ομιλίασ από το
θχείο με ζνα μικρόφωνο – χειριςτιριο, το
οποίο να ςτθρίηεται ςε βάςθ θ οποία κα
τοποκετθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςε
ςθμείο, εντόσ τθσ καμπίνασ οδθγοφ, που
κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία.
Πλοι οι χειριςμοί τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ
να πραγματοποιοφνται από το μικρόφωνο
– χειριςτιριο, το οποίο να φζρει
κατάλλθλο αρικμό διακοπτϊν, για τθν
επιλογι των τόνων ςειρινασ.
Ο ενιςχυτισ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να
ζχει όςο το δυνατόν μικρότερεσ
διαςτάςεισ και να τοποκετθκεί με τρόπο
που δεν κα είναι ορατόσ από το εξωτερικό
μζροσ του οχιματοσ (εκτόσ από το
ντουλαπάκι),
ςε
ςθμείο
κατόπιν
ςυνεννόθςθσ που κα προκφψει με τθν
Υπθρεςία.
Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ
από τυχαία αναςτροφι των πόλων και να
είναι εφοδιαςμζνοσ με αςφάλεια, που να
αντικακίςταται εφκολα και χωρίσ τθν
ανάγκθ εργαλείων. Επίςθσ, να φζρει
διακόπτθ πλιρουσ απενεργοποίθςθσενεργοποίθςθσ αυτοφ, ςτο χϊρο του
οδθγοφ.
Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να
ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts RMS και
να τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο ςθμείο. Θ
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2.14.1.5

2.14.1.6

2.14.1.7

2.14.1.8

2.14.1.9

2.14.2

2.14.2.1

ζνταςθ εξόδου του ιχου «ςειρινασ» από
το θχείο να μθν είναι μικρότερθ από 113
dB, ςε απόςταςθ 3 μζτρων από το θχείο.
Θ λειτουργία τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να
γίνεται
μζςω
ανεξάρτθτου
θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ, το οποίο κα
αςφαλίηεται με ξεχωριςτι αςφάλεια, θ
οποία κα αντικακίςταται εφκολα χωρίσ
τθν ανάγκθ εργαλείων.
Ο προμθκευτισ οφείλει να επιςυνάψει
ςτθν προςφορά
του πιςτοποιθτικό
δοκιμϊν
και
μετριςεων
του
εκπεμπόμενου ιχου τθσ ςειρινασ για
τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικοφσ ιχουσ.
Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ
θχθτικισ ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο
καταςκευισ.
Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ
θχθτικισ ςιμανςθσ κα αποδεικνφονται με
πρωτότυπα εργοςταςιακά ι νομίμωσ
επικυρωμζνα φυλλάδια. Οι αντίςτοιχεσ
ςυςκευζσ να φζρουν ςιμανςθ CE, κα
είναι ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα και να διακζτουν πιςτοποιθτικό
ζγκριςθσ τφπου, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα
νομοκεςία
περί
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ για
οχιματα, αντίγραφο τθσ οποίασ νομίμωσ
επικυρωμζνο να κατατεκεί με τθν
προςφορά.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου
των κατατικζμενων τεχνικϊν φυλλαδίων
και επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ από τισ καταςκευάςτριεσ
εταιρείεσ αυτϊν.
Φωτεινή ήμανςη
Θ φωτεινι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων
να γίνεται με αποςπϊμενθ εςωτερικι
μπάρα φωτιςμοφ τεχνολογίασ <<LED>>, θ
οποία να μπορεί να τοποκετθκεί εφκολα
με
βεντοφηεσ
ςτον
μπροςτινό
ανεμοκϊρακα των οχθμάτων.
Να φζρει ανκεκτικό καπάκι των ςωμάτων
LED που να περιορίηει τθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία και να αντζχει ςτισ
γρατηουνιζσ.
Το όλο ςφςτθμα κα είναι μικρϊν
διατάςεων (Ρλάτοσ : 24 με 28 cm και
Φψουσ:4 με 5 cm), με μαφρο καλοφπι από
πολυανκρακικό υλικό και κα διακζτει
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2.14.3

2.14.3.1

2.14.3.2

2.15

2.15.1

2.15.2
2.15.2.1

βραχίονα με δυνατότθτα
επιλογισ
κλιςθσ.
Να λειτουργεί με τάςθ 12VDC, να φζρει
καλϊδιο με αντάπτορα αναπτιρα με δφο
διακόπτεσ, για τθν ενεργοποίθςθ /
απενεργοποίθςθ και τθν επιλογι των
μοτίβων, ενϊ κα διακζτει διπλό φωτιςμό
μπλε – κόκκινο με τουλάχιςτον τρία (03)
διαφορετικά μοτίβα.
Χρωματιςμόσ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των οχθμάτων
κα είναι μεταλλικοφ χρϊματοσ. Θ ακριβισ
απόχρωςθ κα επιλεγεί κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν οροφι των
οχθμάτων να επικολλθκεί ο αρικμόσ
κυκλοφορίασ αυτοφ κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθν Υπθρεςία. Αριςτερά και δεξιά των
κυρϊν (οδθγοφ – ςυνοδθγοφ) κα
τοποκετθκοφν αυτοκόλλθτα με το
ζμβλθμα του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ
κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία πριν τθν
παράδοςθ των οχθμάτων. Επίςθσ κα
φζρουν πινακίδεσ Λ.Σ. όλα τα οχιματα με
αφξοντα αρικμό που κα δοκεί από τθν
Υπθρεςία μασ κατά τθν τοποκζτθςθ των
αυτοκόλλθτων.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, κα
τοποκετθκεί κατόπιν υπόδειξθσ τθσ
Υπθρεςίασ
ςε
κατάλλθλο
ςθμείο
αυτοκόλλθτο
(ςυγκεκριμζνων
διαςτάςεων) ζνδειξθ χρθματοδοτοφμενθσ
προμικειασ ςε όλα τα οχιματα.
Λοιπά Παρελκόμενα
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα,
τουλάχιςτον από μία πλιρθ ςειρά
εργαλείων – παρελκόμενων αμζςου
εξυπθρζτθςθσ (εργαλεία αλλαγισ τροχοφ,
κατςαβίδι, πζνςα, γρφλλοσ ανφψωςθσ
οχιματοσ κ.λ.π.) τοποκετθμζνων ςε ειδικό
ςάκο ι κιβϊτιο. Πλα τα εργαλεία πρζπει
να
είναι
ιςχυρισ
καταςκευισ,
επιχρωμιωμζνα ι να ζχουν υποςτεί
αντιοξειδωτικι προςταςία και ςκλιρυνςθ
και να αναφζρονται με λεπτομζρεια ςτθν
προςφορά του προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω κάκε όχθμα να
ςυνοδεφεται
από
τον
παρακάτω
εξοπλιςμό:
Ζνα (01) αρκρωτό τρίγωνο αςφαλείασ
(ςτάκμευςθσ).
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2.15.2.2

2.15.2.3

2.15.2.4
2.15.2.5
3

3.1

3.2

Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ
τοποκετθμζνεσ ςε ειδικι κικθ.
Δφο (02) πυροςβεςτιρεσ με κακαρό
βάροσ τουλάχιςτον ζξι (06) κιλϊν,
ζκαςτοσ, που να καλφπτει το Ευρωπαϊκό
Ρρότυπο EN-3 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
Τυποποίθςθσ
(CEN),
ςτακερά
τοποκετθμζνουσ.
Ζνα (01) πλιρεσ φαρμακείο ςε ανάλογο
κουτί.
Λυχνία επίςκεψθσ με μπαλαντζηα.
Εγγυημζνη Λειτουργία
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από
ζγγραφο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι
(06) τουλάχιςτον ζτθ ι 200.000
χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο). Κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι
λειτουργία του μζςου και του εξοπλιςμοφ
του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν
τεχνικι
προδιαγραφι,
θ
οποία
αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ.
Επίςθσ. Θ προςφορά κα ςυνοδεφεται και
από ζγγραφο αντιςκωριακισ προςταςίασ
για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ.
Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ ο προμθκευτισ οφείλει να
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ
του οχιματοσ και του εξοπλιςμοφ του
όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι
διαβεβαίωςθ του προμθκευτι ότι κατά
τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο και
ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία, τθν οικονομικι επιβάρυνςθ
όλων των ελζγχων και των Service των
οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).
Να
δθλϊνονται
υποχρεωτικά
τα
διανυκζντα χιλιόμετρα ι τα χρονικά
διαςτιματα που πραγματοποιοφνται
αυτά,
ςφμφωνα
με
τισ
προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι). Να κατατεκεί πρωτότυπο
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3.3

3.4

3.5

3.6

βιβλίο
ςυντιρθςθσ
ι
πρωτότυπο
φυλλάδιο όλων των προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων του καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα Service κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Επιπλζον, ο προμθκευτισ να δθλϊνει
υποχρεωτικά ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον δεν
μπορεί να αποκαταςτακεί επιτόπου, θ
οποιαδιποτε βλάβθ από κινθτι μονάδα
προμθκευτι, αναλαμβάνει να καλφπτει
με δαπάνεσ του τθ μεταφορά των
προςφερόμενων
οχθμάτων,
εντόσ
48ωρϊν από τθ λθφκείςα ενθμζρωςθ,
ςτα κεντρικά ςυνεργεία του ι ςτο
πλθςιζςτερο
εξουςιοδοτθμζνο
ι
ςυνεργαηόμενο
ςυνεργείο,
ςτισ
περιπτϊςεισ που:
α. Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιοδιποτε λόγο, από
τα κατά τόπουσ εξουςιοδοτθμζνα ι
ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία
του
δθλωκζντοσ δικτφου εξυπθρζτθςθσ.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία
παφςει να ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι, για
οποιονδιποτε λόγο και εφόςον δεν
υφίςταται άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο
ςυνεργείο
του
προμθκευτι, εντόσ του ίδιου Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν
αντικατάςταςθ
ι
επιςκευι
εξαρτθμάτων των οχθμάτων, για κάκε
βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από
λάκοσ χειριςμό του προςωπικοφ ι από
αντικανονικι ςυντιρθςθ, χωρίσ καμία
επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, υποχρεοφται να
ενθμερϊνει
για
οποιαδιποτε
τροποποίθςθ
πραγματοποιείται
ςτο
δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προςφερόμενου οχιματοσ και εντόσ
24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο
Λιμενικοφ
Σϊματοσ
–
Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επικςευάςιμθσ
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
4
4.1
4.1.1

βλάβθσ ενόσ οχιματοσ μθ προερχόμενθσ
από κακι χριςθ ι λόγω ατυχιματοσ, να
αντικακίςταται εξολοκλιρου από τθν
προμθκεφτρια εταιρεία.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν
υποςτιριξθ
των
οχθμάτων
ςε
ανταλλακτικά και οργανωμζνο Service
τουλάχιςτον για μία δεκαετία (10) από
τθν παράδοςθ τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον
προμθκευτι για ανταλλακτικά πρζπει να
ικανοποιοφνται άμεςα. Τα ανταλλακτικά ι
εξαρτιματα και θ εργαςία τοποκζτθςθσ
αυτϊν, που εγκακίςτανται από το δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι να
καλφπτονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον
ενόσ (01) ζτουσ.
Ο προμθκευτισ να δθλϊςει το ςτακερό
ποςοςτό τθσ παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτισ
τιμζσ των ανταλλακτικϊν – αναλϊςιμων
και τθσ εργαςίασ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ
επίςθμου τιμοκαταλόγου. Θ παρεχόμενθ
ζκπτωςθ να ιςχφει υποχρεωτικά, ςε όλο
το
ανά
τθν
επικράτεια
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προςφερόμενου
οχιματοσ και για όςο χρόνο το όχθμα
κατζχεται και χρθςιμοποιείται από το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΣΩΜΑ
–
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.
Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ,
προλθπτικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των
οχθμάτων, θλεκτρονικό ζλεγχο μπαταρίασ
και δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό περιοδικό
ζλεγχο),
παρζχοντασ
ςχετικό
πιςτοποιθτικό – διλωςθ. Ο εν λόγω
ζλεγχοσ να παρζχεται μία (01) φορά κάκε
ζτοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςε όλο το ανά
τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προςφερόμενου οχιματοσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν
τεχνικι του προςφορά να υποβάλλει
κατάςταςθ του δικτφου εξυπθρζτθςθσ
ςυνεργείων ςε όλθ τθ Χϊρα.
Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2 , 3.3,
3.4, 3.7 & 3.8) υποχρεωτικά να ιςχφουν
και για τθν θχθτικι ςιμανςθ και για τθ
ςυςκευι ψφξθσ του χϊρου επιβατϊν.
Παράδοςη - Παραλαβή
Παράδοςη
Τοποκεςία
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4.1.2

4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

5
5.1

Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα
πραγματοποιθκεί με δαπάνεσ του
προμθκευτι εντόσ Νομοφ Αττικισ ςε
χϊρο που κα υποδειχκεί κατόπιν
ςυνεννόθςθσ από τθν Υπθρεςία μασ.
Τα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ
δεξαμενι τουσ και υγρό πλφςθσ
κρυςτάλλων, αντιψυκτικό, θ δε ςτάκμθ
των λιπαντικϊν να βρίςκεται ςτα
προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι
επίπεδα.
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο
ςυντομότεροσ δυνατόσ και μζχρι πζντε
(05) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Παραλαβή
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν Υπθρεςία
κα είναι ζνασ (01) μινασ από τθν
παράδοςθ των οχθμάτων.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται
για τθν επιμελθμζνθ καταςκευι, τον
εξοπλιςμό, τα παρελκόμενα και γενικά
τθν ςυμφωνία με τουσ όρουσ αυτισ τθσ
προδιαγραφισ.
Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ γίνεται με τθν
οδιγθςθ του οχιματοσ με οδθγοφσ τθσ
Υπθρεςίασ ςε διαδρομι 50 χιλιομζτρων,
όπου γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ
λειτουργίασ του κινθτιρα, του φωτιςμοφ,
τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ, κλείςιμο κυρϊν,
των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ψφξθσ,
αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του
εξοπλιςμοφ των οχθμάτων. Μετά το τζλοσ
τθσ διαδρομισ γίνεται ζλεγχοσ εξωτερικόσ
του κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων,
του διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων
υγρϊν ςτο όχθμα για διαπίςτωςθ τυχόν
διαρροϊν. Οι δαπάνεσ του λειτουργικοφ
ελζγχου βαρφνει τον προμθκευτι (π.χ.
καφςιμα).
Εκπαίδευςη
Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο
προμθκευτισ
υποχρεοφται
να
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6
6.1

6.2

7

7.1

7.2

εκπαιδεφςει δωρεάν, με κατάλλθλο
προςωπικό, ςτισ εγκαταςτάςεισ του,
τζςςερισ (04) τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε
κζματα χειριςμοφ, ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ του οχιματοσ.
Εγχειρίδια
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ
ςειρά τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν,
χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα.
Να δοκοφν δφο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ
ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ
και
επιςκευϊν,
κακϊσ
και
εικονογραφθμζνοσ
κατάλογοσ
ι
διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, για τθ Διαχείριςθ
Υλικοφ και τα Κεντρικά Συνεργεία.
Επιπλζον τα ανωτζρω κα δοκοφν ςε
θλεκτρονικι
μορφι
για
τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε
περίπτωςθ που υπάρχει online βάςθ
δεδομζνων όπου μποροφν να παρζχονται
όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ, τότε ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει
ςτθν Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω
βάςθ.
Παρατηρήςεισ
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν
τεχνικι προδιαγραφι αναλυτικά νοείται
ότι κα πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ
τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα
με
τισ
ςφγχρονεσ
εξελίξεισ
τθσ
τεχνολογίασ, ςτθν κατθγορία αυτι των
οχθμάτων.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ,
τθν κάκε προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει
τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου
οχιματοσ όπου ο κάκε προμθκευτισ κα
απαντά παράγραφο προσ παράγραφο και
με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ, ςε όλα τα
ςτοιχεία
τθσ
παροφςθσ
τεχνικισ
προδιαγραφισ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ
πρζπει να προςδιορίηεται με ςαφινεια τα
ςθμεία απόκλιςθσ.
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Κεφάλαιο 8. Αξιολόγηςη - Βαθμολογία
Ομάδεσ Αξιολόγηςησ
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
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Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίδονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 – 120
βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ
που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται
ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 60 και 40 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+………….+ςν*Κν (1)
Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+…..ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ.
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μεγ. – Μ ελαχ.)
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
<< Μ μεγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη
Ομάδα Α:

Α/Α

1

2

Σεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητασ - Απόδοςησ
Κεφάλαιο
τοιχεία
υντελεςτήσ
/ Παρ/φοι
Βαρφτητασ
Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 130 KW.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί
§ 2.2.2
10 %
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Το μεταξόνιο του οχιματοσ να είναι
τουλάχιςτον 4000 mm. Μεγαλφτερο μικοσ
§ 2.9.3
μεταξονίου κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα
20 %
με τον πίνακα αξιολόγθςθσ κριτθρίων..
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Να φζρει μία (01) πόρτα ςτθν κζςθ του
οδθγοφ και τουλάχιςτον μία (01) πόρτα ςτθ
δεξιά πλευρά του οχιματοσ. Να περιγραφεί
αναλυτικά θ διάταξθ ειςόδου των κυρϊν
κακϊσ και ο τρόποσ επιβίβαςθσ –
αποβίβαςθσ των επιβαινόντων.
3
§ 2.12.6 Πλεσ οι πόρτεσ να αςφαλίηουν με κλειδαριζσ
αςφαλείασ.
Θ φπαρξθ και δεφτερθσ πόρτα ςτθ δεξιά
πλευρά για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των
επιβαινόντων κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Δφο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ ανά
πλευρά) και ζνα εςωτερικό.
Θ φπαρξθ κερμαινόμενων και θλεκτρικά
ρυκμιηόμενων κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί
4
§ 2.12.18
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ εκ
των δφο θ βακμολόγθςθ κα είναι κατά το
ιμιςυ.
Να είναι εφοδιαςμζνα με αιςκθτιρεσ
παρκαρίςματοσ (parktronik) τεςςάρων (04)
ςθμείων, τουλάχιςτον ςτο πίςω μζροσ, με
θχθτικι και οπτικι ζνδειξθ για τον οδθγό.
Θ
φπαρξθ
ςυςτιματοσ
ελζγχου
5
§ 2.12.23
οπιςκοπορείασ και παρκαρίςματοσ με
κάμερα ςτο πίςω μζροσ και μόνιτορ ςτθ
κζςθ του οδθγοφ κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ GPS
(μόνιμο ι αποςπϊμενο) με χάρτεσ Ελλάδοσ
5
§ 2.12.32 πρόςφατθσ ζκδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί
6
§ 2.12.33 κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ
Άκροιςμα Α Ομάδασ:
Ομάδα Β:
Εγγυήςεισ – Χρόνοσ Παράδοςησ
Α/Α Κεφάλαιο
τοιχεία
/ Παρ/φοι
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο
ζρκει πρϊτο). Κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο προμθκευτισ
ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
1
§ 3.1
μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
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10 %

05 %

05 %

05 %

05 %
60 %

υντελεςτήσ
Βαρφτητασ

20 %
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2

3

§ 3.2

§ 4.1.3

προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι,
θ οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και
ανεμπόδιςτθ λειτουργία του πλιρουσ
οχιματοσ. Επίςθσ. Θ προςφορά κα
ςυνοδεφεται
και
από
ζγγραφο
αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.
Επιπλζον
εγγυθμζνθ
λειτουργία
κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ ο προμθκευτισ οφείλει να
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ
του οχιματοσ και του εξοπλιςμοφ του όπωσ
αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν
προςφορά
να
υπάρχει
ρθτι
διαβεβαίωςθ του προμθκευτι ότι κατά τθν
διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ
αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο και ςτα
εξουςιοδοτθμζνα
ι
ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία, τθν οικονομικι επιβάρυνςθ όλων
των ελζγχων και των Service των οχθμάτων
(εργατικά και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι). Να κατατεκεί πρωτότυπο
βιβλίο ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο
όλων των προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων
του καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα
Service
κα
κεωρθκεί
πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο
ςυντομότεροσ δυνατόσ και μζχρι πζντε (05)
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Μικρότεροσ
χρόνοσ
παράδοςθσ
κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Άκροιςμα Β Ομάδασ:
Σφνολο Ομάδων Α και Β
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10 %

10 %

40 %
100 %

ΕΙΔΟ Θ:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΤΟ (02) ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΟΧΘΜΑΣΩΝ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1. κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο δφο (02) γερανοφόρων μεταφοράσ οχθμάτων.
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.
ΕΝΟΣΘΣΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ

2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

Το γερανοφόρο όχθμα πρέπει να είναι προϊόν
ςειράσ, από τουσ νεότερουσ τφπουσ
,
καινοφργιο
(θμερομθνία καταςκευισ
μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ
τεχνικισ προςφοράσ ),
4Χ2
ςφγχρονθσ
καταςκευισ και αντ ιρρυπαντικισ τεχνολογίασ
(πρότυπο Euro 6 ι νεοτερο) τφπου οχιματοσ
εξ ολοκλθ́ρου μεταλλικό μικτού βάρουσ
τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) τόνων και άνω .
Να αποτελεί ςτερεά καταςκευθ́ ικανθ́ να
αντιμετωπίςει και τισ πιο δυςμενείσ
καταπονιςεισ πο υ προέρχονται από κάμψθ ,
κροφςθ, ςτρζψθ και πζδθςθ για τθν αςφαλι
μεταφορά και ρυμοφλκθςθ οχθμάτων.
ΣΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΦΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ
Να δοκοφν τα ςτοιχεία:
Εργοςτάςιο καταςκευισ
Τφποσ - Μοντζλο Οχιματοσ
Ζκδοςθ
Το προςφερόμενο όχθμα να ζχει ζγκριςθ
τφπου, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2007/46/ΕΚ
όπωσ ιςχφει, που ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό
δίκαιο με τθν ΚΥΑ/29949/1841/2009 (ΦΕΚ
2112/Β/2009), όπωσ ιςχφει (Ευρωπαϊκι
ζγκριςθ τφπου ι εκνικι ζγκριςθ τφπου,
ςφμφωνα με τθν ΥΑ 5299/406/12 (ΦΕΚ Β
2840/23-10-2012), όπωσ ιςχφει).
Το
Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Τφπου και το Δελτίο
Κοινοποίθςθσ Ζγκριςθσ Τφπου του οχιματοσ
να κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά και
να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

είναι ςτα Ελλθνικά. Εναλλακτικά, δφναται να
υποβλθκοφν
το εν λόγω Ριςτοποιθτικό
Ζγκριςθσ τφπου και το Δελτίο Κοινοποίθςθσ
Ζγκριςθσ Τφπου (με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι
ςτα Ελλθνικά) κατά τθν παράδοςθ. Στθν
περίπτωςθ αυτι να υποβλθκεί με τθν τεχνικι
προςφορά Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των
νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου
αναδόχου πωσ το εν λόγω Ριςτοποιθτικό και
το Δελτίο Κοινοποίθςθσ Ζγκριςθσ Τφπου κα
προςκομιςτοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του
Αναδόχου κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ.
Το πλαίςιο του οχιματοσ να ζχει
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ (C.O.C.) ωσ προσ
τον εγκεκριμζνο τφπο, το οποίο να κατατεκεί
κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ και να
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι
ςτα Ελλθνικά. Το πλιρεσ ι ολοκλθρωμζνο
προςφερόμενο όχθμα να ζχει αντίςτοιχο
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ (C.O.C.) ωσ προσ
τον εγκεκριμζνο τφπο, εφόςον προβλζπεται
από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, το οποίο να
κατατεκεί κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ
και να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν
είναι ςτα Ελλθνικά. Να υποβλθκεί με τθν
τεχνικι προςφορά Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των
νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου
αναδόχου
πωσ
το
Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ του πλαιςίου και τυχόν
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ του πλιρουσ ι
ολοκλθρωμζνου
οχιματοσ,
εφόςον
προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κα
προςκομιςτοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του
Αναδόχου κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ
ΚΙΝΘΣΘΡΑ - ΕΠΙΔΟΕΙ
Ρετρελαιοκινθτιρασ άμεςου ψεκαςμοφ , 6
κφλινδροσ και άνω, υδρόψυκτοσ, κυβιςμοφ τθσ
τάξθσ τουλάχιςτον των 6500 κυβικϊν
εκατοςτϊν.
Απαιτοφμενθ ιςχφσ κινθτιρα τουλάχιςτον 160
kW. Απαιτοφμενθ μζγιςτθ ροπι κινθτιρα
τουλάχιςτον 1100 Nm.
Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν
τθν ιςχφουςα Ελλθνικι & Κοινοτικι νομοκεςία
τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ.
Να αναφερκοφν οι εκπομπζσ ρφπων (αερίων
και ςτερεϊν ςωματιδίων) του κινθτιρα και τα
ευρωπαϊκά
πρότυπα
με
τα
οποία
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.4.4

ςυμμορφϊνεται.
Ο κινθτιρασ να είναι ςυνδεδεμζνοσ και
τοποκετθμζνοσ
κατάλλθλα,
ϊςτε να
αποφεφγεται οποιοςδιποτε κίνδυνοσ για το
φορτίο από κζρμανςθ ι ανάφλεξθ

2.4.5

Θ τελικθ́ ταχύτθτα του οχθ́
ματοσ να είναι
τουλάχιςτον 100 Km/h, χωρίσ να είναι
ενεργοποιθμζνοσ ο περιοριςτισ ταχφτθτασ.

2.4.6

Να φέρει θλεκτρονικό περιοριςτθ́ ταχύτθτασ ,
όπωσ προβλζπεται από Κ.Ο.Κ.

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ
ΝΑ φζρει κιβϊτιο ταχυτιτων μθχανικό
αυτοματοποιθμζνο (ςειριακό), με τουλάχιςτον
ζξι
(06)
ταχφτθτεσ
ςυγχρονιςμζνεσ
εμπροςκοπορείασ
ι
κιβϊτιο
διπλοφ
ςυμπλζκτθ. Θ αλλαγι των ςχζςεων να γίνεται
χωρίσ πεντάλ ςυμπλζκτθ. Γίνεται αποδεκτό και
κιβϊτιο πλιρωσ αυτόματο μετατροπζα ροπισ
6 ςχζςεων και όπιςκεν.
Διαφορικό: Το βιμα διαφορικοφ να είναι
κατάλλθλο για να μπορεί το όχθμα, με πλιρεσ
φορτίο, να ανζλκει ςε όςο το δυνατόν
μεγαλφτερεσ κλίςεισ δρόμου.
Να περιγραφεί το προςφερόμενο ςύςτθμα
μετάδοςθσ και να
δοκοφν οι ςχζςεισ
ταχυτιτων του κιβωτίου.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Συμπλζκτθσ
2.5.4

Να είναι ενόσ (1) δίςκου, ξθροφ τφπου και να
λειτουργεί υδραυλικά κατά προτίμθςθ
, ι
διπλοφ ςυμπλζκτθ ξθροφ ι υγροφ τφπου.

2.6

ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ
Το τιμόνι να είναι ςτο αριςτερό μζροσ του
οχιματοσ. Στθν προςφορά να αναφζρεται θ
διάμετροσ κφκλου ςτροφισ ςε μζτρα (m).
Το τιμόνι να είναι υδραυλικό με ςφςτθμα
αυτόματθσ επαναφοράσ και κλειδϊματοσ.
Θ κολϊνα του τιμονιοφ να είναι ρυκμιηόμενθ
ςε φψοσ και κλίςθ.
ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΡΣΘΘ

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7

2.7.1

2.8
2.8.1

Να έχει κατάλλθλα ενιςχυμένθ ανάρτθςθ
βαρζωσ τφπου θ οποία να εξαςφαλίηει τθν
αςφαλι κίνθςθ του οχιματοσ με πλιρεσ
φορτίο. Να περιγραφεί αναλυτικά το ςύςτθμα
ανάρτθςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΘΜΑ ΠΕΔΘΘ
Αερόφρενα διπλοφ κλειςτοφ κυκλϊματοσ , που
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ΝΑΙ

να επενεργούν ςε όλουσ τουσ τροχούσ με τα
απαραίτθτα ςε αρικμό και όγκο αεριοφυλάκια,
τα οποία να φέρουν βαλβίδεσ εξυδάτωςθσ και
βαλβίδα για χριςθ αζρα ςτο φοφςκωμ α των
ελαςτικϊν καλάμων . Θ πέδθςθ να γίνεται
εμπρόσ και πίςω με δίςκουσ.

2.8.2

Το ςύςτθμα πέδθςθσ να είναι κατάλλθλα
μελετθμζνο και καταςκευαςμζνο ϊςτε
,
αφενόσ μεν να είναι αδφνατθ θ εκκίνθςθ του
οχιματοσ πριν θ πίεςθ του αζρα ς
τα
αεριοφυλάκια
λάβει τθν ελάχιςτθ
απαιτοφμενθ τιμι και αφ
' ετζρου τυχόν
απϊλεια τθσ πίεςθσ του αζρα από τα
αεριοφυλάκια ι το δίκτυο ςωλθνϊςεων να
ζχει επακόλουκο τθν πζδθςθ του οχιματοσ.

ΝΑΙ

Να προςφερκοφν τζςςερισ (04) εφεδρικοί
δίςκοι.
2.8.3

Να υπάρχει κατάλλθλθ διάταξθ για τθν
αποφυγι υγροποίθςθσ των υδρατμϊν ςτα
κυκλϊματα του πεπιεςμζνου αζρα.

ΝΑΙ

2.8.4

Να φέρει χειροπέδθ (χειρόφρενο) αςφαλείασ,
μθχανικι ι θλεκτρονικι , με επέμβαςθ ςτο
κφκλωμα του πεπιεςμζνου αζρα πζδθςθσ , θ
λειτουργία τθσ οποίασ να επιτυγχάνεται με
χειρομοχλό τοποκετθμζνο κοντά ςτθ κζςθ του
οδθγοφ.

ΝΑΙ

2.8.5

Να
φζρει υποχρεωτικά ςφςτθμα
αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (A.B.S.).

ΝΑΙ

Να φζρει βοθκθτικό ςφςτθμα πζδθςθσ με
μθχανόφρενο (κλαπζτο).
2.8.6

2.9

2.9.1

Τα μζγιςτα βάρθ, τα βάρθ των αξόνων, οι
αποςτάςεισ αυτϊν και όλα τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του οχιματοσ πρζπει να
πλθροφν τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. και τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ.

ΝΑΙ

ΩΣΡΑ – ΕΛΑΣΙΚΑ ΕΠΙΩΣΡΑ
Οι τροχοί (ςϊτρα) να είναι καταςκευαςμένοι
από χάλυβα μεγάλθσ αντοχισ και αναλόγων
διαςτάςεων προσ το μζγεκοσ του οχιματοσ .
Τα ελαςτικά να είναι ακτινωτού τύπου
(RADIAL) καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ ,
χωρίσ αεροκαλάμουσ (TUBELESS), κατάλλθλα
για εντόσ και εκτόσ δρόμου χρθ́ςθ , να έχουν
ζγκριςθ τφπου και να ανταποκρίνονται ςτισ
Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ E.T.R.T.O.
Θ θμερομθνία καταςκευθ́σ των ελαςτικών να
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ΝΑΙ

μθν υπερβαίνει τουσ
12 μινεσ από τθν
θμερομθνία παραλαβισ των οχθμάτων.
Οι διαςτάςεισ των τροχών και των ελαςτικών
να είναι ςύμφωνεσ με τα προβλεπόμενα από
τον καταςκευαςτθ́ για τον προςφερόμενο
τφπο οχιματοσ , να παρέχουν τθν καλύτερθ
πρόςφυςθ, ο δε κωδικόσ ταχύτθτασ των
ελαςτικϊν επιςϊτρων να καλ
φπτει τθν
ανϊτατθ ταχφτθτα του οχιματοσ.
Οι διαςτάςεισ των ελαςτικών και θ έκδοςθ των
ηαντϊν να είναι αυτζσ που προβλζπει ο
καταςκευαςτικόσ οίκοσ , το εργοςτάςιο
παραγωγισ του οχιματοσ ανάλογα με τθν
ζκδοςθ εξοπλιςμοφ που προςφζρεται . Να
υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ
ςυνοδευόμενοσ από τα απαραίτθτα εργαλεία
για τθν αντικατάςταςθ τροχού.

2.9.2

2.9.3

2.9.4

2.9.5

Τα ελαςτικά πρζπει να ζχουν ζγκριςθ τφπου,
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό EE αρίκμ.
458/2011 και Κανονιςμόσ OEE/ΟΘΕ R 117.02.
Τα Ριςτοποιθτικά Ζγκριςθσ Τφπου των
ελαςτικϊν να προςκομιςτοφν με τθν τεχνικι
προςφορά με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα. Εναλλακτικά, δφναται να
προςκομιςτοφν κατά τθν παράδοςθ. Στθν
περίπτωςθ αυτι να κατατεκεί Υπεφκυνθ
Διλωςθ
του/των
νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου αναδόχου
κατά τθν τεχνικι προςφορά ότι
τα
Ριςτοποιθτικά Ζγκριςθσ Τφπου των ελαςτικϊν
κα προςκομιςτοφν με τθν παράδοςθ του
οχιματοσ, με μζριμνα και δαπάνεσ του
αναδόχου.
Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, με
επίςωτρο του ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε
ευπρόςιτο και αςφαλζσ ςθμείο του οχιματοσ.
Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο
τφποσ, οι διαςτάςεισ και οι κωδικοί φορτίου
και
ταχφτθτασ
των
προςφερόμενων
ελαςτικϊν.
Να φζρει αλεξίβορβα (λαςπωτιρεσ) ςε όλουσ
τουσ τροχοφσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.9.6

Να δοκούν τα ακόλουκα τεχνικά
χαρακτθριςτικά για τον
τφπο και
τισ
διαςτάςεισ των προςφερόμενων ελαςτικϊν ,
του εφεδρικού τροχού , και κατά προτίμθςθ το
εργοςτάςιο καταςκευισ και θ χϊρα
προζλευςθσ αυτϊν.

ΝΑΙ

2.9.7

Να δοκούν οι διαςτάςεισ των προςφερόμενων

ΝΑΙ
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ηαντϊν.
2.10

ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΘ – ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΕ

ΝΑΙ

2.10.1

Το μθ́κοσ του οχθ́ματοσ να μθν υπερβαίνει τα
ζντεκα (11) μζτρα και το πλάτοσ να είναι μζχρι
2,60 μζτρα.

ΝΑΙ

2.10.2

Το μικτό βάροσ του οχιματοσ να είναι
τουλάχιςτον 15000 κιλά και άνω.

ΝΑΙ

2.10.3

Το μθ́κοσ τθσ πλατφόρμασ να είναι
τουλάχιςτον ζξι (6) μζτρα και άνω.

ΝΑΙ

2.10.4.

Να δοκούν τα ακόλουκα τεχνικά
χαρακτθριςτικά :

ΝΑΙ

2.10.4.1

Εξωτερικό μικοσ.

ΝΑΙ

2.10.4.2

Εξωτερικό πλάτοσ – χωρίσ τουσ κακρζπτεσ.

ΝΑΙ

2.10.4.3

Εξωτερικό φψοσ – χωρίσ τθν κεραία.

ΝΑΙ

2.10.4.4

Μεταξόνιο.

ΝΑΙ

2.10.4.5

Εμπρόςκιο μετατρόχιο.

ΝΑΙ

2.10.4.6

Οπίςκιο μετατρόχιο.

ΝΑΙ

2.10.4.7

Απόβαρο.

ΝΑΙ

2.10.4.8

Ωφζλιμο φορτίο (χωρίσ οδθγό).

ΝΑΙ

2.10.4.9

Μζγιςτο μεικτό βάροσ.

ΝΑΙ

2.10.4.10

Ικανότθτα ζλξθσ με φρζνα (Kg) / χωρίσ φρζνα
(Kg).

ΝΑΙ

2.10.4.11

Χωρθτικότθτα δεξαμενισ καυςίμου (λίτρα).

ΝΑΙ

Με τθν τεχνικι προςφορά , να κατατεκούν
μελζτθ υπολογιςμοφ κατανομισ βαρϊν ςτουσ
άξονεσ του οχιματοσ , υπογεγραμμζνθ από
αρμόδιο μθχανικό , για όλεσ τισ καταςτάςεισ
φορτίου και ωσ ακολοφκωσ:

2.10.4.12

(1) Πταν το όχθμα είναι κενό φορτίου
.
(2) Πταν το όχθ μα φέρει πλθ́ρεσ φορτίο (1)
όχθμα ςτθν πλατφόρμα και 2ο ςτο οπίςκιο
ςφςτθμα θμιανφψωςθσ ρυμοφλκθςθσ ) και για
τισ περιπτώςεισ που το κέντρο βάροσ του
μεταφερόμενου οχιματοσ που είναι ςτθν
πλατφόρμα είναι : (i) ςτο 1/3 και (ii) ςτα 2/3
του ωφελίμου μικουσ τθσ πλατφόρμασ.
(3) Πταν το όχθμα φζρει φορτίο μόνο ςτθν
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ΝΑΙ

πλατφόρμα και για τισ περιπτϊςεισ που το
κζντρο βάροσ του μεταφερόμενου οχιματοσ
είναι: (i) ςτο 1/3 και (ii) ςτα 2/3 του ωφελίμου
μικουσ τθσ πλατφόρμασ.
(4) Πταν το ό χθμα φέρει φορτίο μόνο ςτο
οπίςκιο ςφςτθμα θμιανφψωςθσ ρυμοφλκθςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ θ κατανομθ́ των βαρών
ςτουσ άξονεσ του οχθ́ματοσ, να είναι ςύμφωνθ
με τθ ςχετικθ́ νομοκεςία.
2.11

ΑΦΑΛΕΙΑ

ΝΑΙ

2.11.1

Ενεργθτικι αςφάλεια

ΝΑΙ

2.11.2

Να υπάρχει ςύςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ των
τροχϊν
(Α.Β.S.)
τελευταίασ γενιάσ
.
Να περιγραφούν αναλυτικά όλα τα
προςφερόμενα ςυςτιματα ενεργθτικισ
αςφάλειασ.

ΝΑΙ

2.11.3

Ρακθτικι αςφάλεια

ΝΑΙ

2.11.4

Το όχθμα να φέρει ςε ό
λα τα κακίςματα
υποςτθρίγματα κεφαλισ , ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφάλειασ.

ΝΑΙ

2.11.5

Το όχθμα να φέρει ηώνεσ αςφαλείασ για όλουσ
τουσ επιβαίνοντεσ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
των κανονιςμών αςφαλείασ.

ΝΑΙ

2.11.6

Να φέρ ει τουλάχιςτον ένα (1) αερόςακο για
τον οδθγό.

ΝΑΙ

2.12

ΑΜΑΞΩΜΑ-ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΝΑΙ

Το αμάξωμα να είναι ιςχυρθ́σ μεταλλικθ́σ
καταςκευισ ςφγχρονθσ ςχεδίαςθσ
, με
πανοραμικό ανεμοκϊρακα από κρφςταλλο
αςφαλείασ.

2.12.1

Σε περίπτωςθ ύπαρξθσ κρυ ςτάλλου ςτο πίςω
μζροσ τθσ καμπίνασ , αυτό να είναι ερμθτικά
κλειςτό με κρφςταλλο αςφαλείασ.

ΝΑΙ

Θ καμπίνα του οδθγού να έχει μόνωςθ πολύ
ικανοποιθτικι κατά του ιχου και τθσ
κερμότθτασ και να ζχει ανκεκτικι επζνδυςθ
που να επιδέχεται κακαριςμοφ.

2.12.2

Να έχει δυο
(2) ανοιγόμενεσ πόρτεσ με
κρφςταλλα αςφαλείασ . Πλεσ οι πόρτεσ να
είναι μεταλλικζσ και να αςφαλίηουν.
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ΝΑΙ

2.12.3

Στο κάλαμο των επιβατών να υπάρχουν
τοποκετθμζνα ζνα ι δφο φωτιςτικά
.
Σε κατάλλθλθ κέ ςθ να υπάρχει ρευματοδότθσ
για τθ ςύνδεςθ φορθτθ́σ λυχνίασ επίςκεψθσ
(μπαλαντζηα).

ΝΑΙ

Να φέρει τουλάχιςτον δύο
(2) κακίςματα,
(οδθγοφ-ςυνοδθγοφ), να είναι άνετα με
επζνδυςθ αντιιδρωτικοφ υλικοφ , ςκοφρασ
απόχρωςθσ.
2.12.4

Το δάπεδο ν α έχει προςτατευτικό τάπθτα
ςκοφρασ απόχρωςθσ και επιπλζον του εν λόγω
τάπθτα να υπάρχουν και προςτατευτικά
εργοςταςιακά πατάκια τα οποία να
αφαιροφνται για να πλζνονται.

ΝΑΙ

2.12.5

Να φέρει θλεκτρικά παράκυρα , ο χειριςμόσ
των οποίων
να γίνεται για το κακένα
ξεχωριςτά, αλλά και από τον οδθγό.

ΝΑΙ

2.12.6

Πλα τα κρφςταλλα αςφαλείασ
(πλθν του
εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα ) να φέρουν
αντιβανδαλιςτικζσ μεμβράνεσ
.
Θ απόχρωςθ́ τουσ κα επιλεγεί από τθν
Υπθρεςία.
Γίνονται αποδεκ τά και εργοςταςιακά
αντιβανδαλιςτικά τηάμια.

ΝΑΙ

2.12.7

Θ πρόςβαςθ ςτθ δεξαμενθ́ καυςίμου να
αςφαλίηει.

ΝΑΙ

2.12.8

Να φέρει ςτο μπροςτινό τμθ́μα άγκιςτρο θ́
άλλθ κατάλλθλθ διάταξθ για τθν αςφαλι και
χωρίσ φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτω
ςθ
ακινθτοποίθςισ του.

ΝΑΙ

2.12.9

Να φέρει υποχρεωτικά ςύςτθμα κέρμανςθσ
(καλοριφζρ) και εργοςταςιακθ́ ςυςκευθ́ ψύξθσ
Clima ι (Air Contition) με ανάλογθ κερμαντικθ́
και ψυκτικθ́ ικανότθτα και με ρυκμιηόμενθ
παροχι αζρα.

ΝΑΙ

Να υπάρχει ςύςτθμ α διοχέτευςθσ αέρα προσ
το αλεξθ́νεμο.

2.12.10.1

Το όχθμα να είναι εφοδιαςμένο με όλα τα
απαραίτθτα όργανα και δεί
κτεσ
παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του
κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του οχιματοσ.
Να έχει δε οπωςδθ́ποτε τα παρακάτω:
Ταχφμετρο και ςτροφόμετρο.
155

ΝΑΙ

2.12.10.2

Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου και όργανο
κερμοκραςιϊν.

ΝΑΙ

2.12.10.3

Ενδεικτικι λυχνία ελλιποφσ φόρτιςθσ του
ςυςςωρευτι και χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ.

ΝΑΙ

2.12.10.4

Θχθτικό όργανο, και δύο (2) αλεξιλια οδθγοφςυνοδθγοφ.

ΝΑΙ

2.12.10.5

Δφο (2) θλεκτρικά ρυκμιηόμενουσ εξωτερικοφσ
κακρζπτεσ.

ΝΑΙ

2.12.10.6

Υαλοκακαριςτιρα ι υαλοκακαριςτιρεσ
τουλάχιςτον δφο (2) ταχυτιτων και ςφςτθμα
πλφςεωσ αλεξινεμου με νερό.

ΝΑΙ

2.12.10.7

Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ
Α.Β.S.

ΝΑΙ

2.12.10.8

Χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ –
αεριςμοφ.

ΝΑΙ

2.12.10.9

ευματολιπτθ 12 V.

ΝΑΙ

Εργοςταςιακό ράδιο CD με θχεία και κεραία θ́
εργοςταςιακό ςφςτθμ α πολυμέςων που να
2.12.10.10
μπορεί να ςυνδεκεί με άλλεσ θλεκτρονικζσ
ςυςκευζσ μζςω USB.

ΝΑΙ

2.12.10.11 Κεντρικό κλείδωμα των κυρϊν.

ΝΑΙ

Δείκτεσ πίεςθσ αεριοφυλακίων και
χειρόφρενου.

ΝΑΙ

Να δοκούν πλθ́ρεισ περιγραφικέσ
πλθροφορίεσ του τυχόν επιπλζον
2.12.10.13 προςφερομζνου εξοπλιςμοφ
(εςωτερικοφ,
εξωτερικοφ), των οργάνων ελέγχου οδθ́γθςθσ
κ.λπ.

ΝΑΙ

Να κατατεκούν τεχνικά φυλλάδια και
φωτογραφίεσ για τθν καλφτερθ αντίλθψθ του
προςφερομζνου οχιματοσ , κακϊσ και
2.12.10.14 αντίγραφο κοινοποίθςθσ ζγκριςθσ τφπου του
οχιματοσ (πριν τθ διαςκευθ́ ) από χϊρα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν Ελλθνικθ́ θ́ Αγγλικθ́
γλϊςςα.

ΝΑΙ

Το εργοςτάςιο τθσ υπερκαταςκευθ́σ να έχει
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτ ασ ISO
2.12.10.15
ςειράσ 9000 και άνω , αντίγραφο του οποίου
να κατατεκεί με τθν τεχνικθ́ προςφορά.

ΝΑΙ

2.12.10.16 Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και όλεσ οι

ΝΑΙ

2.12.10.12
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καλωδιϊςεισ, να είναι ςφμφωνα με τουσ
ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ και Κοινοτικοφσ
κανονιςμοφσ αςφαλείασ.

2.12.11

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ εταιρείασ ότι , όλα τα
ςτοιχεία τθσ κατατικζμενθσ , ςυγκεκριμζνθσ
ζκδοςθσ, αντιςτοιχοφν ςτον εξοπλιςμό που
φζρει από το εργοςτάςιο καταςκευισ και
όπωσ αυτό φαίνεται από τα τεχνικά φυλλάδια
που έχουν κατατεκε ί βάςει τθσ ζκδοςθσ
προςφοράσ.

ΝΑΙ

ΤΣΘΜΑ ΕΛΞΘ –
2.13
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΡΤΜΟΤΛΚΘΘ

2.13.1

Γενικά
Στο πίςω μέροσ του κ αμπίνασ οδιγθςθσ και
επί του οχιματοσ να καταςκευαςκεί
πλατφόρμα με βαροφλκο
, θ οποία να
επενδυκεί από ανοξείδωτθ α
ντιολιςκθτικι
λαμαρίνα ι με αντιολιςκθτικά φφλλα
αλουμινίου πάχουσ τουλάχιςτον 4 χιλιοςτϊν
(τφπου κρικαράκι ), για τθ φόρτωςθ και
μεταφορά επιβατικϊν και φορτθγϊν βάρουσ
τουλάχιςτον 5 τόνων.

ΝΑΙ

Στο οπίςκιο μέροσ τθσ πλατφόρμασ του
οχιματοσ, πίςω από τον οπίςκιο άξονα και
κάτω από τθν πλατφόρμα να τοποκετθκεί
υδραυλικό ςφςτθμα θμιανφψωςθσ και
ρυμοφλκθςθσ οχθμάτων βάρουσ τουλάχιςτον
2 τόνων, καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό
υλικό.
2.13.2

2.13.2.1

ΤΣΘΜΑ ΕΛΞΘ - ΜΕΣΑΦΟΡΑ
Θ πλατφόρμα να είναι υδραυλικά
ανακλινόμενθ και ολιςκαίνουςα
, για τθ
διευκόλυνςθ τθσ φόρτωςθσ του οχιματοσ από
το
ζδαφοσ.
Στο μπροςτινό μέροσ αυτθ́σ να υπάρχουν δύο
πτυςςόμενα μεταλλικά STOP για τθ ςτθ́ριξθ
των τροχών και τθν αςφα λι μεταφορά των
οχθμάτων.

ΝΑΙ

Κατά μικοσ τθσ πλατφόρμασ να υπάρχουν
μεταλλικζσ δζςτρεσ για τθν αςφαλι πρόςδεςθ
του μεταφερόμενου οχθ́ματοσ , με ιμάντεσ
πρόςδεςθσ.
2.13.2.2

Να φέρει υδραυλικό βραχίονα θμιανύψωςθσ
ο οποίοσ να ενςωματώνε
ται μέςα ςτθν
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ΝΑΙ

πλατφόρμα, που ςτο άκρο του κα φέρει
περιςτρεφόμενθ κεφαλι για πλαϊνζσ ζλξεισ.
Να επεκτείνεται (πλιρθ ζκταςθ ) πίςω από το
οπίςκιο άκρο τθσ πλατφόρμασ τουλάχιςτον
1,50 m, να ανυψώνεται ςε γωνία μεγαλύτερθ
από 20ο ςε ςχέςθ με το οριηόντιο επίπεδο τθσ
πλατφόρμασ και να αντζχει ςτισ ζλξεισ
οχθμάτων βάρουσ τουλάχιςτον 5 τόνων και
άνω υπό γωνία μζχρι 45ο αριςτερά - δεξιά
από τον άξονα του οχιματοσ.

2.13.2.3

Ράνω ςτθν πλατφόρμα και ςτο μπροςτινό
μζροσ αυτισ να τοποκετθκεί υδραυλικό
βαροφλκο ελκτικισ ικανότθτασ τουλάχιςτον 5
τόνων,
με
κατάλλθλθσ
διατομισ
ςυρματόςχοινο μικουσ τουλάχιςτον 25
μζτρων.

ΝΑΙ

2.13.2.4

Να υπάρχει κατάλλθλο ςύςτθμα πρόςδεςθσ
και μεταφοράσ δικύκλων , . το οποίο να
περιγράφεται αναλυτικά ςτθν προςφορά.

ΝΑΙ

2.13.2.5

Να υπάρχουν οι απαιτούμενοι ιμάντεσ
πρόςδεςθσ με τεντωτιρεσ
, καταλλιλου
αντοχισ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω.

ΝΑΙ

2.13.3

ΤΣΘΜΑ ΘΜΙΑΝΤΨΩΘ ΚΑΙ
ΡΤΜΟΤΛΚΘΘ

ΝΑΙ

2.13.3.1

Επιπλζον να ζχει τθ δυνατό
τθτα για τθ
μεταφορά δευτζρου οχιματοσ , φζροντασ
προσ τούτο ςτο οπίςκιο μέροσ του και κάτω
από τθν πλατφόρμα υδραυλικι διάταξθ , που
κα έχει τθν ικανότθτα να ρυμουλκεί
, με
κατάλλθλο ςφςτθμα κινθτϊν βραχιόνων , από
τουσ τροχούσ (εμπρόσ ι πίςω ), επιβατικά
αυτοκίνθτα και μικρά φορτθγά βάρουσ
τουλάχιςτον 2 τόνων και άνω.

ΝΑΙ

Το ελάχιςτο βάροσ που πρέπει να φέρει κατά
τθν πορεία ςτο κέντρο - μζςο του ηεφγουσ
κινθτϊν βραχιόνων, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον
1,20 m από το οπίςκιο άκρο τθσ πλατφόρμασ ,
είναι 1000 κιλά τουλάχιςτον και άνω.

2.13.3.2

Θ υδραυλικθ́ διάταξθ να αποτελείται από ένα
τθλεςκοπικό βραχίονα και ζνα τουλάχιςτον
υδραυλικό ζμβολο μζςω του οποίου κα
ρυκμίηεται το φψοσ του βραχίονα από το
οριηόντιο επίπεδο, από +12ο ζωσ –15ο.

ΝΑΙ

2.13.3.3

Ο τθλεςκοπικόσ βραχίονασ ανύψωςθσ να έχει
τθ δυνατότθτα τουλάχιςτον μιασ προέκταςθσ ,

ΝΑΙ
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θ οποία να επεκτείνεται τουλάχιςτον
1,50
μζτρα και άνω και να μπορεί να εξαςφαλίηει
ςτακερι απός ταςθ μεταξύ του γερανοφόρου
και του ρυμουλκούμενου οχθ́ματοσ κατ
’
επιλογι, χωρίσ να παρεμποδίηεται θ ευελιξία
του κατά τθ ρυμούλκθςθ.
Να φέρει ςτο πίςω άκρο κατάλλθλο ςύςτθμα
ηεφγουσ κινθτϊν βραχιόνων , οι οποίοι να
ζχουν τθ δυνατότθτα π εριςτροφισ 180ο ϊςτε
να αναδιπλώνονται ςτο πίςω μέροσ.

2.13.3.4

Το άκρο του βραχίονα ανύψωςθσ να φέρει
ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ, το οποίο να καταλθ́γει
κάκετα ςτο μζςον άξονα , που ςτα άκρα του
φζρει ηεφγοσ κινθτϊν βραχιόνων για τθ
ςυγκράτθςθ των τροχϊν
(όλων των
διαςτάςεων) του ρυμουλκούμενου οχθ́ματοσ ,
ο οποίοσ να μπορεί να περιςτραφεί μέχρι 45ο
δεξιά και αριςτερά , του βραχίονα ανύψωςθσ
και με πλθ́ρεσ φορτίο.

ΝΑΙ

2.13.3.5

Θ μεταφορικθ́ ικανότθτα τθσ υδραυλικθ́σ
διάταξθσ να είναι τουλάχιςτον 2 τόνων και
άνω.

ΝΑΙ

2.13.3.6

Να δοκούν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά
ςυςτιματοσ ζλξθσ
- μεταφοράσ και
θμιανφψωςθσ - ρυμοφλκθςθσ.

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΝΑΠΟΘΕΘ ΣΟΤ
ΜΘ ΑΝΤΨΩΘΕΝΣΟ ΣΜΘΜΑΣΟ

ΝΑΙ

2.13.4

Θα καταςκευαςκεί ςύςτθμα τεςςάρων
μεταλλικϊν τροχϊν μετά ελαςτικοφ
,
εξωτερικισ διαμζτρου τουλάχιςτον 10 - 20 cm.

2.13.4.1

Αυτό να αποτελεί τον φορζα πάνω ςτον οποίο
κα εδράηεται κάκε ένασ τροχόσ του
μεταφερομζνου οχιματοσ και να δζχεται όλων
των διαςτάςεων τα ελαςτικά των επιβατικών
αυτοκινιτων φουςκωμζνα ι μθ
, να τα
ςυγκρατεί κατά τθ μεταφορά με τζτοιο τρόπο
ϊςτε να αποκλείεται θ πτϊςθ τουσ.

ΝΑΙ

Εφόςον υπάρξει περίπτωςθ μεταφοράσ
οχιματοσ με ανφψωςθ από το πίςω μζροσ
αυτοφ, ακόμθ και αν οι μπροςτινοί τροχοί
είναι ςτραμμζνοι δεξιά ι αριςτερά και
κλειδωμζνοι, το αμαξίδιο πρέπει απαραίτθτα
να διατθρεί τον άξονα πορείασ του
ρυμουλκοφμενου οχιματοσ.
2.13.4.2

Ρρζπει απαραίτθτα το όλο ςφςτθμα να είναι
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ΝΑΙ

ανκεκτικό για τθ φόρτωςθ ςε αυτό βάρουσ για
μεταφορά τουλάχιςτον ενόσ τόνου ςε πορεία ,
ςε ανώμαλο δρόμο και κάκετο ςκαλοπάτι
μζχρι 5 cm φψοσ.

2.13.4.3
2.14

2.14.1

2.14.2

Το αμαξίδιο τούτο να έχει εφεδρικό τροχό
μετά ελαςτικοφ
ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ
Επί του οχιματοσ κα καταςκευαςκεί
μεταλλικό κιβϊτιο το οποίο να
χρθςιμοποιείται ςαν χϊροσ φφλαξθσ
εργαλείων.
Θ λειτουργία των ςυςτθμάτων να
πραγματοποιείται μζςω υδραυλικϊν
χειριςτθρίων τοποκετθμζν ων ςε κατάλλθλθ
κζςθ, ϊςτε να είναι εφχρθςτα και να
παρζχουν ςτο χειριςτι το μεγαλφτερο δυνατό
οπτικό πεδίο.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επιπλζον να φζρει χειριςτιριο κατά
προτίμθςθ αςφρματο , για το χειριςμό
τουλάχιςτον του ςυςτιματοσ θμιανφψωςθσ
και ρυμούλκθςθσ.

2.14.3

Το όλο ςυγκρότθμα του γερανοφόρου
οχιματοσ να φζρει κάκε απαραίτθτο εξάρτθμα
για τθν έλξθ , θμιανφψωςθ, ρυμοφλκθςθ,
επαναφορά αυτοκινιτου ςε ορκι κζςθ ςτο
δρόμο και μεταφορά αυτοκινιτων και
δικφκλων.

ΝΑΙ

2.15

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΝΑΙ

2.15.1

Οι προςφορέσ να περιγράφουν το όλο
ςφςτθμα με διαςτάςεισ , βάρθ και γενικά όλα
τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του και τον τρόπο
φόρτωςθσ και ρυμοφλκθςθσ

ΝΑΙ

2.15.2

Τα οχθ́ματα να παραδοκούν πλθ́ρθ με όλο
τουσ τον εξοπλιςμό ζτοιμα για λειτουργία.

ΝΑΙ

2.15.3

Οποιοδιποτε κζμα προκφψει κατά τθ
διάρκεια τθσ καταςκευισ του ςυςτιματοσ
μεταφοράσ και ρυμοφλκθςθσ και δεν
περιγράφεται ανωτζρω κα επιλφεται κατόπιν
ςυνεννόθςθσ τθσ εταιρείασ με τθν Υπθρεςία.

ΝΑΙ

2.15.4

Με τθ παράδοςθ των οχθμάτων να κατατεκεί
αντίγραφο κοινοποίθςθσ ζγκριςθσ τφπου του
προςφερόμενου - τελικοφ γερανοφόρου

ΝΑΙ
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οχιματοσ από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
ςτθν Ελλθνικθ́ θ́ Αγγλικθ́ γλώςςα.
2.16

2.16.1

ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ

ΝΑΙ

Να φζρει ςφγχρονο ςυςςωρευτι ι
ςυςςωρευτζσ, 12 ι 24Volt, κατάλλθλθσ
χωρθτικότθτασ και κατάλλθλθσ εντάςεωσ
εναλλάκτθ, τοποκετθμζνο ςε κατάλλθλθ και
αςφαλι υποδοχι . Να έχει αντιπαραςιτικθ́
διάταξθ με γειωμζνο τον αρνθτικό πόλο . Να
κατατεκεί διλωςθ του προμθκευτι ότι , ο
ςυςςωρευτισ και ο εναλλάκτθσ είναι
κατάλλθλοι και μποροφν να ανταποκρικοφν
ςτισ αυξθμένεσ καταναλώςεισ του οχθ́ματοσ
ςε θλεκτρικό ρεύμα.

ΝΑΙ

Να δοκούν ο τύποσ
,τάςθ, χωρθτικότθτα
ςυςςωρευτι και ζνταςθ εναλλάκτθ.

2.16.2

Να φέρει αναμονθ́ πλθςίον τθσ κέςθσ του
ςυνοδθγοφ, για τθν τοποκέτθςθ πομποδέκτθ
(αςυρμάτου) και κεραίασ αυτού , ςφμφωνα με
τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.

ΝΑΙ

2.16.3

Θ θλεκτρολογικθ́ εγκατάςταςθ και όλεσ οι
καλωδιϊςεισ, να είναι ςφμφωνα με τουσ
ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ και Κοινοτικοφσ
κανονιςμοφσ αςφαλείασ

ΝΑΙ

Εξωτερικόσ φωτιςμόσ

2.16.4

Το όχθμα να φέρει όλα τα ςυςτθ́ματα
φωτιςμοφ που προβλζπονται από τον Κ .Ο.Κ.
και τθν ιςχύουςα Ελλθνικθ́ Νομοκεςία
.
Επιπλζον, να φέρει φώτα ομίχλθσ εμπρόσ –
πίςω, φϊτα οπιςκοπορείασ που να λειτουργεί
αυτόματα μόλισ τεκεί θ όπιςκεν και τρίτο φωσ
πζδθςθσ.

ΝΑΙ

Επίςθσ, να φέρει δύο
(2) κατάλλθλουσ
προβολείσ εργαςίασ ςτο εξωτερικό πίςω μζροσ
τθσ καμπίνασ επιβατώ ν, κακ’ υπόδειξθ τθσ
Υπθρεςίασ.
2.17
2.17.1

2.17.1.1

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ
ΦΩΣΕΙΝΘ ΘΜΑΝΘ – ΜΠΑΡΑ ΦΩΣΙΜΟΤ
Θ φωτεινι ςιμανςθ των οχθμάτων να γίνεται
με μπάρα φωτιςμοφ τεχνολογίασ «LED», θ
οποία να είναι τοποκετθμζνθ επί τθσ οροφισ
του οχιματοσ και να ζχει αεροδυναμικι
μορφι για να παρουςιάηει τθ μικρότερθ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

δυνατι αντίςταςθ ςτον αζρα.
Να αποτελείται από μια ενιαία βάςθ από
ελαφρφ μζταλλο, ανκεκτικό ςε οξείδωςθ και
ςτισ
ςτρεβλϊςεισ,
όπου
κα
είναι
εγκατεςτθμζνα τουλάχιςτον δζκα ζξι (16)
κατευκυντικά φωτιςτικά ςϊματα τεχνολογίασ
«LED» και δφο (02) ςυςτιματα πλευρικϊν
προβολζων ανίχνευςθσ και εφ’ όςον
απαιτείται, ανάλογεσ τροφοδοτικζσ μονάδεσ,
όλα ςε ενιαίο ςφνολο.
Το όλο ςφνολο να παρζχει απόλυτθ
ςτεγανότθτα ςτθ ςκόνθ και το νερό. Εφόςον
το κάλυμμα είναι από πλαςτικό υλικό, αυτό να
είναι
μεγάλθσ
αντοχισ
Polycarbonate
χρϊματοσ μπλε, που δεν κα ξεκωριάηει από
τθν επίδραςθ των θλιακϊν ακτινϊν. Σε
περίπτωςθ που κα ξεκωριάςει εντόσ ζξι (06)
ετϊν κα αντικακίςταται με μζριμνα του
προμθκευτι.

2.17.1.2

Κάκε
κατευκυντικό
φωτιςτικό
ςϊμα
τεχνολογίασ «LED» να αποτελείται από
τουλάχιςτον τρεισ (03) λυχνίεσ «LED» με
κάτοπτρο, γενιάσ ΙΙΙ ι μεταγενζςτερθσ
(διάμετροσ λυχνίασ τουλάχιςτον 5mm).
Να είναι τοποκετθμζνα επάνω ςτθ βάςθ τθσ
μπάρασ ωσ ζξθσ: ζξι (06) εμπρόσ, ζξι (06) πίςω
και τζςςερα (04) ςτισ άκρεσ τθσ μπάρασ υπό
γωνία μεταξφ τουσ. Αυτά να παράγουν
ιςχυρζσ αναλαμπζσ φωτιςμοφ ςε οριηόντιο
επίπεδο 360° μοιρϊν, χωρίσ να αφινουν
τυφλό ςθμείο, εκ των οποίων τα δφο (02)
εμπρόσ να είναι χρϊματοσ λευκοφ, τα δφο (02)
πίςω ερυκροφ και τα υπόλοιπα δϊδεκα (12)
χρϊματοσ μπλε.
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ΝΑΙ

2.17.1.2

Τα
κατευκυντικά
φωτιςτικά
ςϊματα
τεχνολογίασ «LED», για κάκε χρϊμα
φωτιςμοφ,
πρζπει
να
μποροφν
να
ςυγχρονίηονται μεταξφ τουσ και δφναται να
είναι είτε αυτοτροφοδοτοφμενα (δθλαδι να
διακζτουν
αυτόνομεσ
ενςωματωμζνεσ
τροφοδοτικζσ
μονάδεσ),
είτε
να
τροφοδοτοφνται από ανάλογεσ τροφοδοτικζσ
μονάδεσ. Από αυτά, τα χρϊματοσ μπλε να
παράγουν τουλάχιςτον 70 αναλαμπζσ το
λεπτό ζκαςτο, με τουλάχιςτον τρεισ (03)
διαφορετικοφσ τρόπουσ αναλαμπισ (μοτίβα),
τα ερυκρά να ζχουν τθ δυνατότθτα να
αναβοςβινουν εναλλάξ, ενϊ τα λευκά να
αναβοςβινουν εναλλάξ, και να παραμζνουν
ςτακερά αναμμζνα. Τα λευκά και τα ερυκρά
να δφναται να λειτουργοφν ανεξάρτθτα από
τα υπόλοιπα.
Θ ςχεδίαςθ να εξαςφαλίηει ζντονθ φωτεινι
ςιμανςθ ςτο όχθμα και ταυτόχρονα να μθν
είναι εκτυφλωτικι, για τουσ οδθγοφσ των
ακολουκοφντων οχθμάτων.

ΝΑΙ

2.17.1.3

Κάκε
ςφςτθμα
πλευρικοφ
προβολζα
ανίχνευςθσ να φζρει κάτοπτρο και λυχνία
αλογόνου ιςχφοσ τουλάχιςτον 30 Watts και να
προςτατεφεται από διαφανζσ πλαςτικό
κάλυμμα.

ΝΑΙ

2.17.1.4

Θ λειτουργία των φανϊν τθσ μπάρασ να
γίνεται από τουλάχιςτον τζςςερισ (04)
διακόπτεσ που κα προςτατεφονται από
ανεξάρτθτεσ αςφάλειεσ. Αυτοί κα επιτρζπουν
τθν επιλογι λειτουργίασ όλθσ τθσ μπάρασ, των
κατευκυντθρίων
φωτιςτικϊν
ςωμάτων
χρϊματοσ μπλε, των εμπρόσ λευκϊν και πίςω
ερυκρϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων αναγνϊριςθσ,
των δφο (02) πλευρικϊν προβολζων χωριςτά
κακϊσ και τθ δυνατότθτα εναλλαγισ μοτίβων.

ΝΑΙ

2.17.1.5

Το μικοσ τθσ μπάρασ να καλφπτει όλο ςχεδόν
το πλάτοσ τθσ οροφισ του οχιματοσ. Το φψοσ
χωρίσ τα ςτθρίγματα να είναι ζωσ και 7 cm, το
πλάτοσ ζωσ 32 cm, και το ςυνολικό τθσ βάροσ
να είναι μζχρι 20 kg.

ΝΑΙ

2.17.1.6

Το όλο ςφςτθμα τθσ μπάρασ να λειτουργεί με
θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 ι 24 VDC, να ζχει
κατανάλωςθ ρεφματοσ ζωσ 20 Α, για τθν
προςταςία του οχιματοσ από υπερφόρτωςθ

ΝΑΙ
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και να φζρει αντιπαραςιτικι διάταξθ για να
μθν δθμιουργεί παρεμβολζσ ςτον πομποδζκτθ
του οχιματοσ.

2.17.1.7

Θ μπάρα να ςυνοδεφεται από ειδικζσ βάςεισ
ςτιριξθσ, που να επιτρζπουν τθν ςτακερι
τοποκζτθςθ τθσ ςτθν οροφι των οχθμάτων.
Αυτι να τοποκετθκεί ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, ϊςτε να
αποκλείεται θ ειςροι νεροφ ςτα οχιματα και
θ αποκόλλθςι τθσ ακόμθ και ςτθ μζγιςτθ
δυνατι ταχφτθτα των οχθμάτων.

ΝΑΙ

2.17.1.8

Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ
φωτεινισ ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο
καταςκευισ.

ΝΑΙ

2.17.2

2.17.2.1

ΘΧΘΣΚΘ ΘΜΑΝΘ
Θ θχθτικι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων να
γίνεται μζςω θλεκτρονικισ ςειρινασ. Αυτι να
λειτουργεί με θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 ι 24
VDC με γείωςθ κετικοφ ι αρνθτικοφ πόλου και
να ζχει μικρι κατανάλωςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ, θ οποία ςε κζςθ STAND-BY να είναι
μικρότερθ από 150 mA. Θ ιςχφσ εξόδου του
ενιςχυτι να είναι τουλάχιςτον 100Watts. Ο
ενιςχυτισ να παρζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ
τουλάχιςτον τριϊν (03) διαφορετικϊν ιχων
ςειρινασ ςε περιοχι ςυχνότθτασ από 500 ζωσ
1800 Hz, κακϊσ και εκπομπισ ομιλίασ από το
θχείο με ζνα μικρόφωνο -χειριςτιριο, το
οποίο να ςτθρίηεται ςε ςτιβαρι βάςθ θ οποία
κα τοποκετθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςε
ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.17.2.2

O ενιςχυτισ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να
ζχει όςο το δυνατόν μικρότερεσ διαςτάςεισ
και να τοποκετθκεί με τρόπο που δεν κα είναι
ορατόσ από το εξωτερικό μζροσ του οχιματοσ
(εκτόσ από το ντουλαπάκι), ςε ςθμείο κατόπιν
ςυνεννόθςθσ που κα προκφψει με τθν
Υπθρεςία.

ΝΑΙ

2.17.2.3

Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από
τυχαία αναςτροφι των πόλων και να είναι
εφοδιαςμζνοσ με αςφάλεια, που να
αντικακίςταται εφκολα και χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων. Επίςθσ, να φζρει διακόπτθ
πλιρουσ
απενεργοποίθςθσ-ενεργοποίθςθσ
αυτοφ, ςτο χϊρο του οδθγοφ.

ΝΑΙ

2.17.2.4

Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει
ιςχφ τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να

ΝΑΙ
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τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ
εξόδου του ιχου «ςειρινασ» από το θχείο να
μθν είναι μικρότερθ από 113 dB, ςε απόςταςθ
3 μζτρων από το θχείο.

2.17.2.5

2.17.2.6

2.17.2.7

2.17.2.8

2.17.2.9

2.17.2.10

2.17.2.11

Πλοι οι χειριςμοί τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ να πραγματοποιοφνται από το
μικρόφωνο – χειριςτιριο, το οποίο να φζρει
κατάλλθλο αρικμό διακοπτϊν, για τθν επιλογι
των τόνων ςειρινασ και των επικυμθτϊν
επιλογϊν λειτουργίασ τθσ μπάρασ φωτιςμοφ.
Είναι αποδεκτό από τθν Υπθρεςία μασ θ
λειτουργία μπάρασ φωτιςμοφ να γίνεται
χωριςτά (π.χ. χειριςτιριο με διακόπτεσ ι
πάνελ κ.λ.π). Αυτό να ςυνδζεται ςτον ενιςχυτι
με αποςπϊμενο ςπειροειδζσ καλϊδιο και να
φζρει κόμβιο ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ
ομιλίασ.
Θ λειτουργία τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ να γίνεται μζςω ανεξάρτθτου
θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ, το οποίο κα
αςφαλίηεται με ξεχωριςτι αςφάλεια, θ οποία
κα αντικακίςταται εφκολα χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων.
Ο προμθκευτισ οφείλει να επιςυνάψει ςτθν
προςφορά του πιςτοποιθτικό δοκιμϊν και
μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ
ςειρινασ.
(για
τουλάχιςτον
τρεισ
διαφορετικοφσ ιχουσ)
Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ
θχθτικισ ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο
καταςκευισ.
Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ φωτεινισ
και θχθτικισ ςιμανςθσ κα αποδεικνφονται με
πρωτότυπα
εργοςταςιακά
ι
νομίμωσ
επικυρωμζνα φυλλάδια. Οι αντίςτοιχεσ
ςυςκευζσ κα φζρουν ςιμανςθ CE, κα είναι
ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κα
διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
θλεκτρομαγνθτικισ
ςυμβατότθτασ
για
οχιματα, αντίγραφο τθσ οποίασ νομίμωσ
επικυρωμζνο να κατατεκεί με τθν προςφορά.
Θ τοποκζτθςθ τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ να γίνει ςε ςυνεννόθςθ και
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των
κατατικζμενων τεχνικϊν φυλλαδίων και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.17.2.12

ςιμανςθσ από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ
αυτϊν.
Ο προμθκευτισ πρζπει να εγγυθκεί τθν καλι
λειτουργία τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ για ζξι (06) χρόνια

ΝΑΙ

2.17.3

ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΣΘ ΦΩΣΕΙΝΘ &
ΘΧΘΣΙΚΘ ΘΜΑΝΘ

ΝΑΙ

2.17.3.1

Θ τροφοδοςία τθσ φωτεινθ́σ και θχθτικθ́σ
ςιμανςθσ να γίνεται μζςω ανεξάρτθτου
θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ , το οποίο κα
αςφαλίηεται με ξεχωριςτι αςφάλεια , θ οποία
κα αντικακίςταται εύκολα χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων.

ΝΑΙ

2.17.3.2

Να κατατεκούν εργοςταςιακά φυλλάδια , από
όπου να προκφπτουν τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ, ςτθν Ελλθνικθ́ θ́ ςτθν Αγγλικθ́
γλϊςςα.

ΝΑΙ

2.17.3.3

Θ φωτεινθ́ και θχθτικθ́ ςθ́μανςθ να είναι
ςφμφωνθ με τα Ευρωπαϊκά
standards, να
φζρει ςιμανςθ
CE και να διακέτει
πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου ςφμφωνα με
τθν ιςχύουςα νομοκεςία περί
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ για
οχιματα, αντίγραφο του οποίου να κατατεκεί
με τθν προςφορά.

ΝΑΙ

2.17.3.4

Θ τοποκέτθςθ τθσ φωτεινθ́σ και θχθτικθ́σ
ςιμανςθσ να γίνει ςε ςυνεννόθςθ και
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.

ΝΑΙ

2.17.3.5

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελέ γχου των
κατατικζμενων τεχνικϊν φυλλαδίων και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ
αυτϊν.

ΝΑΙ

2.17.4

2.17.4.1

ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των οχημάτων κα
είναι μεταλλικοφ χρϊματοσ (γκρί – αςθμί). Θ
ακριβισ απόχρωςθ κα επιλεγεί κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν οροφι του
οχιματοσ να επικολλθκεί ο αρικμόσ
κυκλοφορίασ αυτοφ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με
τθν Υπθρεςία. Αριςτερά και δεξιά των κυρϊν
(οδθγοφ – ςυνοδθγοφ) κα τοποκετθκοφν
αυτοκόλλθτα με το ζμβλθμα του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.17.4.2

2.17.4.3

3

3.1

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία πριν
τθν παράδοςθ των οχθμάτων. Επίςθσ κα
φζρουν πινακίδεσ (Λ.Σ.) όλα τα οχιματα με
αφξοντα αρικμό που κα δοκεί από τθν
Υπθρεςία μασ κατά τθν τοποκζτθςθ των
αυτοκόλλθτων. Επί των οχθμάτων κα
επικολλθκοφν
αριςτερά
και
δεξιά
αυτοκόλλθτα με τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
www.hcg.gr. Θ κζςθ επικόλλθςθσ και θ
απόχρωςθ τουσ κα γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθν Υπθρεςία πριν τθν παράδοςθ των
υπθρεςιακϊν οχθμάτων.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, κα τοποκετθκεί
κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε
κατάλλθλο
ςθμείο
αυτοκόλλθτθ
(ςυγκεκριμζνων
διαςτάςεων)
ζνδειξθ
χρθματοδοτοφμενθσ προμικειασ ςε όλα τα
οχιματα.
Επιπλζον το όχθμα να φζρει όλεσ τισ
προβλεπόμενεσ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία
και τον Κ .Ο.Κ., ενδείξεισ για τθν κατθγορία
αυτι
ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα, από
μία πλιρθ ςειρά εργαλείων παρελκομζνων
αμζςου εξυπθρζτθςθσ, τοποκετθμζνων ςε
ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. Τα εργαλεία πρζπει να
είναι ιςχυρισ καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι
να ζχουν υποςτεί αντιοξειδωτικι προςταςία
και ςκλιρυνςθ τα οποία να αναφζρονται με
λεπτομζρεια ςτθν τεχνικι προςφορά του
προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω, κάκε όχθμα να
ςυνοδεφεται από τα παρακάτω:
Ζνα (01) αρκρωτό τρίγωνο αςφάλειασ.
Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων.
Ζνα (01) κιβϊτιο Αϋ Βοθκειϊν ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το οποίο να βρίςκεται ςε
περίοπτθ κζςθ ι ςε κζςθ, που να
υποδεικνφεται μζςω κατάλλθλθσ ςιμανςθσ.
Ζνα (01) φτυάρι ςτιβαρισ καταςκευισ.
Ζνα (01) πυροςβεςτιρα βάρουσ δφο (02)
κιλϊν τοποκετθμζνο ςε κατάλλθλο ςθμείο
εντόσ του εςωτερικοφ τθσ καμπίνασ για τθν
πυρόςβεςι τθσ (κατά προτίμθςθ διοξειδίου
του άνκρακα). Επίςθσ κα φζρει δφο (02)
πυροςβεςτιρεσ με κακαρό βάροσ ζξι (06)
κιλϊν τοποκετθμζνουσ ςε κατάλλθλο εμφανζσ
ςθμείο για τθν πυρόςβεςθ φορτίου,
ελαςτικϊν κ.λ.π., που να καλφπτουν το
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ-3 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (CEN).
Ελαςτικό ςωλινα με ακροφφςιο για τθν
πλιρωςθ των ελαςτικϊν με αζρα από το
κφκλωμα του πεπιεςμζνου αζρα του
οχιματοσ.
Δφο (02) τουλάχιςτον ςφινεσ (τάκουσ)
αναςτολισ τθσ κφλιςθσ.
Μία (1) λυχνία επίςκεψθσ (μπαλαντζηα) με
τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) μζτρα καλϊδιο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.2.9

Ζνα φακό (π.χ. τφπου MAGLITE) τεχνολογίασ
LED ο οποίοσ να βρίςκεται τοποκετθμζνοσ ςε
κατάλλθλθ βάςθ εντόσ τθσ καμπίνασ του
οδθγοφ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Υπθρεςίασ. Θ φόρτιςθ του φακοφ αυτοφ να
γίνεται από τθν βάςθ μζςω κατάλλθλθσ
διάταξθσ από το θλεκτρικό ςφςτθμα του
αυτοκινιτου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΑΚΟΥ:
-φωτεινι ροι να είναι τουλάχιςτον 1400
Lumens.
-Να είναι αδιάβροχοσ με IPX6 τουλάχιςτον.
-Θ διάρκεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςε
πλιρθ ιςχφ να είναι ενενιντα (90) λεπτά
τουλάχιςτον.
-Το μικοσ του να είναι από 12cm και άνω.
-Καταςκευι από αεροναυπθγικό αλουμίνιο
ι αλουμίνιο.
-Να διακζτει επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ
ιόντων λικίου (Li-Ion).
Κάκε φακόσ να φζρει τθ ςιμανςθ ‘CE’.

ΝΑΙ

4

ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΝΑΙ

Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο
ζρκει πρϊτο). Κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο προμθκευτισ
ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του μζςου
και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία
αναφζρεται ςτθν ομαλι και
ανεμπόδιςτθ λειτουργία του πλιρουσ
οχιματοσ. Επίςθσ, θ προςφορά κα
ςυνοδεφεται και από ζγγραφο εγγφθςθσ
αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.

ΝΑΙ

Κατά τθν διάρκεια τθσ
λειτουργίασ ο προμθκευτισ

ΝΑΙ

4.1

4.2

εγγυθμζνθσ
οφείλει να
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προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του
οχιματοσ και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ
του προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο
ςτα κεντρικά, όςο και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι
ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία, τθν οικονομικι
επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και των Service
των οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).
Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι).
Να κατατεκεί πρωτότυπο
βιβλίο ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο
όλων των προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων
του καταςκευαςτι.
Επιπλζον, ο προμθκευτισ να δθλϊνει
υποχρεωτικά ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον δεν
μπορεί να αποκαταςτακεί επιτόπου, θ
οποιαδιποτε βλάβθ από κινθτι μονάδα
προμθκευτι, αναλαμβάνει να καλφπτει με
δαπάνεσ
του
τθ
μεταφορά
των
προςφερόμενων οχθμάτων, εντόσ 48ωρϊν
από τθ λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα κεντρικά
ςυνεργεία
του
ι
ςτο
πλθςιζςτερο
εξουςιοδοτθμζνο
ι
ςυνεργαηόμενο
ςυνεργείο, ςτισ περιπτϊςεισ που :
4.3

4.4

ΝΑΙ
α. Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιονδιποτε λόγο, από τα
κατά
τόπουσ
εξουςιοδοτθμζνα
ι
ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία του δθλωκζντοσ
δικτφου εξυπθρζτθςθσ.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία
παφςει να ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προμθκευτι,
για
οποιονδιποτε λόγο και εφόςον δεν υφίςταται
άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι ςυνεργαηόμενο
ςυνεργείο του προμθκευτι, εντόσ του ίδιου
Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν
αντικατάςταςθ ι επιςκευι εξαρτθμάτων των
οχθμάτων, για κάκε βλάβθ ι φκορά που δεν
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ΝΑΙ

4.5

4.6

4.7

προζρχεται από λάκοσ χειριςμό του
προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ,
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, υποχρεοφται να
ενθμερϊνει για οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιείται ςτο δθλωκζν δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ
και εντόσ 24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο
Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επιςκευάςιμθσ
βλάβθσ ενόσ οχιματοσ μθ προερχόμενθσ από
κακι χριςθ ι λόγω ατυχιματοσ, να
αντικακίςταται
εξολοκλιρου
από
τθν
προμθκεφτρια εταιρεία.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ
των οχθμάτων ςε ανταλλακτικά και
οργανωμζνο ςζρβισ τουλάχιςτον για μία
δεκαετία (10) από τθν παράδοςι τουσ. Οι
αιτιςεισ ςτον προμθκευτι για ανταλλακτικά
πρζπει να ικανοποιοφνται άμεςα. Τα
ανταλλακτικά ι εξαρτιματα και θ εργαςία
τοποκζτθςθσ αυτϊν, που εγκακίςτανται από
το δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι να
καλφπτονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ
(01) ζτουσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.8

Ο προμθκευτισ να δθλϊνει το ςτακερό
ποςοςτό τθσ παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτισ
τιμζσ των ανταλλακτικϊν-αναλϊςιμων και τθσ
εργαςίασ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επίςθμου
τιμοκαταλόγου. Θ παρεχόμενθ ζκπτωςθ να
ιςχφει υποχρεωτικά, ςε όλο το ανά τθν
επικράτεια
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο
το όχθμα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από
το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΣΩΜΑ
–
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.

ΝΑΙ

4.9

Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία
οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ,
προλθπτικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των
οχθμάτων, θλεκτρονικό ζλεγχο μπαταρίασ και
δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό περιοδικό ζλεγχο),
παρζχοντασ ςχετικό πιςτοποιθτικό-διλωςθ. Ο
εν λόγω ζλεγχοσ να παρζχεται μια (01) φορά
κάκε ζτοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ
παρεχόμενθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςε όλο
το ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προςφερόμενου οχιματοσ.

ΝΑΙ
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4.10

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν
τεχνικι προςφορά του να υποβάλλει
κατάςταςθ του δικτφου εξυπθρζτθςθσ
ςυνεργείων ςε όλθ τθ Χϊρα.

ΝΑΙ

4.11

Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7
& 3.8) υποχρεωτικά να ιςχφουν και για τθ
φωτεινι και θχθτικι ςιμανςθ.

ΝΑΙ

5

ΚΑΣΑΚΕΤΘ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ –
ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ

ΝΑΙ

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Κατά τα ςτάδια καταςκευισ των διαφόρων
τμθμάτων του οχιματοσ και τοποκζτθςθσ του
αςτυνομικοφ εξοπλιςμοφ κα γίνεται
παρακολοφκθςθ των ερ γαςιϊν από αρμόδια
3μελι επιτροπι παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ,
προσ διαπίςτωςθ ςυμφωνίασ τθσ όλθσ
καταςκευισ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ , κατά
τθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ . Τυχόν δαπάνεσ που
κα προκύψουν δε
ν κα βαρύνουν τον
προχπολογιςμό τθσ ςυγκεκριμζνθσ
προμικειασ και κα καλυφκοφν από άλλουσ
πόρουσ τθσ Υπθρεςίασ.
Θ παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
(Ακτι Βαςιλειάδθ, ΡΥΛΘ Ε1 – Ε2), Ρειραιάσ, με
ευκφνθ και δαπάνεσ του προμθκευτι. Κατά τθ
μεταφορά και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του
οχιματοσ και μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του, το όχθμα να είναι
αςφαλιςμζνο (ςε αςφαλιςτικι εταιρεία) με
μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5.1.4

Τα οχθ́ματα να παραδοκούν έτοιμα προσ
λειτουργία, με καύςιμα ςτθ δεξαμενθ́ τουσ και
υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων , θ δε ςτάκμθ των
λοιπϊν υγρϊν και λιπαντικϊν να βρίςκεται
ςτα προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτθ́
επίπεδα.

ΝΑΙ

5.1.5

Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται από ζνα
εγχειρίδιο οδθγιϊν, χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ
ςτθν Ελλθνικθ́ γλώςςα. Επίςθσ, κάκε όχθμα να
ςυνοδεφεται από ζντυπο οδθγιϊν χριςθσ τθσ
φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ ςτα
Ελλθνικά, κακϊσ και ζντυπο οδθγιϊν για τισ

ΝΑΙ
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αντιβανδαλιςτικζσ μεμβράνεσ.
5.2.1

ΠΑΡΑΛΑΒΘ

ΝΑΙ

5.2.2

Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν υπθρεςία κα
είναι ζνασ (01) μινασ από τθ παράδοςθ των
οχθμάτων.

ΝΑΙ

5.2.3

Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για
τθν επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό,
τα παρελκόμενα και γενικά τθ ςυμφωνία με
τουσ όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ.

ΝΑΙ

5.2.4

Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο
λειτουργικόσ
ζλεγχοσ
κα
γίνει
δειγματολθπτικά ςε τρία (03) οχιματα, κατ’
επιλογι τθσ Επιτροπισ παραλαβισ. Κατά
αυτόν τα επιλεγζντα οχιματα κα οδθγοφνται
από οδθγοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε διαδρομι 50
χιλιομζτρων, όπου γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ
λειτουργίασ του κινθτιρα, του φωτιςμοφ,
φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ, κλείςιμο
κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ψφξθσ,
αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του
εξοπλιςμοφ του οχιματοσ. Μετά το τζλοσ τθσ
διαδρομισ γίνεται εξωτερικόσ ζλεγχοσ του
κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων, του
διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων υγρϊν ςτο
όχθμα για διαπίςτωςθ τυχόν διαρροϊν. Οι
δαπάνεσ του λειτουργικοφ ελζγχου κα
βαρφνουν τον προμθκευτι (π.χ. καφςιμα).

ΝΑΙ

6

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

ΝΑΙ

6.1

7
7.1

7.2

Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει
δωρεάν, με κατάλλθλο προςωπικό, ςτισ
εγκαταςτάςεισ του, μζχρι και ζξι (06)
τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα χειριςμοφ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του οχιματοσ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά
τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Να δοκοφν δυο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ
ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ και
επιςκευϊν, κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ
κατάλογοσ ι διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, για τθ
Διαχείριςθ Υλικοφ και τα Κεντρικά Συνεργεία.
Επιπλζον τα ανωτζρω κα δοκοφν ςε
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ΝΑΙ

θλεκτρονικι μορφι για τθν επιςπεφδουςα
Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε περίπτωςθ που υπάρχει
online βάςθ δεδομζνων όπου μποροφν να
παρζχονται όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ,
τότε ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει
ςτθν Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω βάςθ.
8

8.1

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν
τεχνικι προδιαγραφι αναλυτικά νοείται ότι
κα πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ
τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ
ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, ςτθ
κατθγορία αυτι των οχθμάτων.

ΝΑΙ

ΕΙΔΟ Θ:
ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΕΙΚΟΙ (20) ΔΙΚΤΚΛΩΝ ΜΟΣΟ ΤΚΛΕΣΩΝ
(ΔΩΔΕΚΑ (12)ΤΠΘΡΕΙΑΚΟΤ ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ & ΟΚΣΩ (08) ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ
ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΤ)
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1 κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ , για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο είκοςι
(20) μοτοςικλετϊν τύπου ON-OFF. (Δϊδεκα (12)
υπθρεςιακοφ χρωματιςμοφ & οκτϊ (08) ςυμβατικοφ ελεφκερου χρωματιςμοφ).
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.
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ΕΝΟΣΘΣΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

2

ΑΠΑΙΣΘΕΙ

ΑΠΑΙΣΘΘ

Γενικι περιγραφι
Οι δίκυκλεσ μοτοςυκλέτεσ να είναι από τουσ
νεϊτερουσ τφπουσ , καινοφργιεσ, θμερομθνία
καταςκευισ μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ
κατάκεςθσ τεχνικισ προςφοράσ
), ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ, τφπου ON-OFF.

ΝΑΙ

2.1.

ΣΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΦΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

ΝΑΙ

2.2.

ΚΙΝΘΣΘΡΑ

ΝΑΙ

2.2.1

Ο βενηινοκινθτθ́ρασ να είναι τετράχρονοσ
,
τουλάχιςτον δικφλινδροσ κυβιςμοφ 643 cc και άνω.

ΝΑΙ

2.2.2

Θ απαιτούμενθ ιςχύσ το υ κινθτιρα να είναι 40 Kw
και άνω.

ΝΑΙ

2.2.3

Θ ανωτάτθ ταχύτθτα να είναι τουλάχιςτον 165 km/h.

ΝΑΙ

2.2.5

Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν
ιςχφουςα Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Ρρότυπο EURO 4 ι νεότερο.

2.3.

ΤΣΘΜΑ ΜΕΣΑΔΟΘ ΚΙΝΘΘ

2.2.4

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Συμπλζκτθσ
2.3.1

Να είναι υδραυλικόσ θ́ μθχανικόσ, πολλϊν δίςκων.

ΝΑΙ

Κιβϊτιο ταχυτιτων
2.3.2

2.3.3.
2.5.
2.5.1
2.6
2.6.1
2.7.

Το κιβώτιο ταχυτθ́των πρέπει να έχει τουλάχιςτον
πζντε (5) ςυγχρονιςμζνεσ ταχφτθτεσ εμπρόςκιασ
κίνθςθσ και ελεγχόμενεσ από το πόδι του οδθγού.
Να φέρει κατάλλθλο ςύςτθμα για τθ μετάδοςθ τθσ
κίνθςθσ.
ΤΣΘΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ
Το τιμόνι να έχει κλειδί για τθν ακινθτοποίθςθ́ του.
ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΡΣΘΘ
Να φέρει ςύςτθμα ανάρτθςθσ
, το οποίο να
εξαςφαλίηει τθν ευςτακι και αςφαλι κίνθςι τθσ.
ΤΣΘΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΠΕΔΘΘ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

Θ πέδθςθ να επιτυγχάνεται με τουλάχιςτον ζνα (01)
διςκόφρενο ςτο μπροςτινό τροχό και ένα
(01)ςτο
οπίςκιο τροχό.
2.7.1

Να υπάρχει ςύςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ τροχών
(Α.Β.S.).

ΝΑΙ

Να περιγραφεί ο επιπλέον εξοπλιςμόσ του
ςυςτιματοσ πζδθςθσ .
2.8.
2.8.1

ΝΑΙ

ΕΛΑΣΙΚΑ - ΗΑΝΣΕ
Οι τροχοί (ςϊτρα) να είναι από ανοξείδωτο κράμα
αλουμινίου ι χάλυβα μεγάλθσ αντοχισ.

ΝΑΙ

Τα ελαςτικά να είναι καινούργια
, όχι από
αναγόμωςθ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με αντοχι
ανάλογθ τθσ ανϊτατθσ ταχφτθτασ , ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι
, χωρίσ
αεροκαλάμουσ (tubeless), να έχουν έγκριςθ τύπου
και να ανταποκρίνονται ςτισ ευρωπαϊκέσ
προδιαγραφζσ (ETRTO).

2.8.2

Τα ελαςτικά που είναι καταςκευαςμένα από νάιλον
αποκλείονται.
Θ θμερομθνία καταςκευθ́σ των ελαςτικών να μθν
υπερβαίνει τουσ 18 μινεσ από τθν θμερομθνί
παραλαβισ των δικφκλων.

ΝΑΙ
α

Στισ προςφορέσ να προςδιορίηονται πλθ́ρωσ τα
τεχνικά ςτοιχεία των προςφερομζνων ελαςτικϊν , οι
διαςτάςεισ αυτϊν (εμπρόσ- πίςω) και να δθλώνεται
κατά προτίμθςθ , το εργοςτάςιο καταςκευθ́σ και θ
Χϊρα προζλευςθσ αυτϊν.
2.9.

ΔΙΑΣΑΕΙ – ΒΑΡΘ – ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΕ

2.9.1

Το ύψοσ τθσ ςέλασ να είναι από
mm.

2.9.2

Το βάροσ του δικύκλου πλθ́ρθσ υγρών και καυςίμων ,
να είναι μικρότερο από 250 κιλά.

ΝΑΙ

2.9.3

Θ δεξαμενθ́ β
ενηίνθσ να ζχει χωρθτικότθτα
τουλάχιςτον 14 λίτρα.

ΝΑΙ

2.10.
2.10.1

2.10.2

800 mm ζωσ 850

ΝΑΙ

ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ
Ο Φωτιςμόσ των μοτοςυκλετών να είναι ςύμφωνοσ
με τον ιςχύοντα από τον Κ.Ο.Κ.
Συςςωρευτισ-δυναμό:

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να φέρει ένα (1) ςυςςωρευτι 12 Volts, καταλλιλου
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χωρθτικότθτασ, με γεννθ́τρια (δυναμό) αναλόγου
ιςχφοσ. Να έχει αντιπαραςιτικθ́ διάταξθ με γειωμένο
τον αρνθτικό πόλο και να διακέτει ςωλθνάκι εξόδου
των ανακυμιάςεων οπού προβλέπεται ανάλογα τον
τφπο ςυςςωρευτι που φζρει από το εργοςτάςιο
καταςκευισ.
Να κατατεκεί υπεύκυνθ δθ́λωςθ του προμθκευτθ́
ότι, ο ςυςςωρευτθ́σ και το δυναμό είναι κατάλλθλα
και μπορούν να ανταποκρικούν ςτισ αυξθμένεσ
καταναλϊςεισ του οχιματοσ ςε θλεκτρικό ρεφμα.
2.11

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΤ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΘΓΘΘ

2.11.1

Το δίκυκλο πρέπει να είναι εφοδιαςμένο με όλα τα
απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ
τθσ λειτουργίασ του κινθτθ́ρα και γενικά τθσ πορείασ
αυτοφ. Να έχει δε τα παρακάτω :

ΝΑΙ

2.11.1.2 Ταχφμετρο.

ΝΑΙ

2.11.1.3 Ενδεικτικι λυχνία πίεςθσ λαδιοφ.

ΝΑΙ

2.11.1.4

Ενδεικτικι λυχνία χαμθλισ ςτάκμθσ καυςίμου ι
μετρθτι καυςίμου.

ΝΑΙ

2.11.1.5 Δφο (2) κάτοπτρα.

ΝΑΙ

2.11.1.6 Θλεκτρικό εκκινθτιρα (μίηα).

ΝΑΙ

2.11.2.1

ΠΛΑΙΙΟ - ΕΞΟΠΛΙΜΟ

Το πλαίςιο να είναι καταςκευαςμένο από χάλυβα
υψθλισ αντοχισ ι αλουμίνιο
, τετραγωνικισ ι
2.11.2.2
κυκλικισ διατομισ , ιςχυρισ καταςκευισ με πλιρεσ
ςφςτθμα αιϊρθςθσ.

ΝΑΙ

Το κάκιςμα να αποτε λείται από δφο (2) αναπαυτικζσ
κζςεισ από πορϊδεσ υλικό άριςτθσ ποιότθτασ , με
2.11.2.3
αντιολιςκθτικι επζνδυςθ ειδικοφ πλαςτικοφ ι
δζρματοσ που να μπορεί να πλυκεί.

ΝΑΙ

2.11.2.4 Εργοςταςιακό ανεμοκϊρακα υψθλϊν ταχυτιτων.

ΝΑΙ

Εργοςταςιακά κάγκελα προςταςίασ ιςχυρισ
καταςκευισ, τουλάχιςτον εμπρόσ, ι άλλθ κατάλλθλθ
2.12.2.5 διάταξθ για τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςταςία τθσ
μοτοςυκλζτασ και των επιβαινόντων ςε περίπτωςθ
ατυχιματοσ-πτϊςθσ.

ΝΑΙ

Ρλάγια ανακλειν όμενθ βάςθ ςτιριξθσ επί του
2.12.2.6 εδάφουσ και εφόςον προβλζπεται από το
εργοςτάςιο καταςκευισ , να τοποκετθκεί και

ΝΑΙ
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κεντρικι ανακλεινόμενθ βάςθ ςτιριξθσ
εξαςφαλίηεται θ ςτακερι ςτάκμευςθ.

, ϊςτε να

Θ κάκε μοτοςυκλζτα κα φζρει ςτο πίςω μζροσ τθσ
τοποκετθμζνθ ςε ανκεκτικι βάςθ καλαίςκθτθ
μπαγκαηιζρα χρϊματοσ μαφρου αεροδυναμικοφ
ςχεδιαςμοφ θ οποία κα ζχει τθν δυνατότθτα να
αποςπαςκεί εφόςον απαιτθκεί. Το υλικό
2.12.2.7
καταςκευισ κα είναι ενιςχυμζνο πλαςτικό. Θα φζρει
κλειδαριά αςφαλείασ ενϊ θ χωρθτικότθτά τθσ κα
είναι τουλάχιςτον 35 Λίτρα. Οι διαςτάςεισ δεν κα
υπερβαίνουν τα 46 Χ 44 Χ 35 cm (Ρλάτοσ, Βάκοσ,
Φψοσ).

ΝΑΙ

Θχθτικι ςιμανςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Κ.Ο.Κ.

ΝΑΙ

2.13

Να περιγραφεί ο επιπλέον εξοπλιςμόσ του δικφκλου.

ΝΑΙ

2.14

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΝΑΙ

2.12.2.8

Θ φωτεινθ́ ςθ́μανςθ (για τισ μοτοςυκλζτεσ με τον
υπθρεςιακό χρωματιςμό )
να γίνεται με
τουλάχιςτον δυο
(2) κατευκυντικά φωτιςτικά
ςϊματα ςτο εμπρόςκιο μζροσ και ζνα
(1)
τουλάχιςτον ςτ ο οπίςκιο μέροσ , τεχνολογίασ LED,
που να αποτελούνται έκαςτο από τουλάχιςτον
τρεισ (3) λυχνίεσ «LED» με κάτοπτρο , γενιάσ III ι
μεταγενζςτερθσ (διάμετροσ λυχνίασ τουλάχιςτον
5mm).
2.14.1

2.14.2

ΝΑΙ

Τα εν λόγω φωτιςτικά ςώματα να εκπέμπουν
ζντονεσ δζςμεσ
κυανοφ χρϊματοσ , χωρίσ να
παρενοχλοφν τον οδθγό , ςε τουλάχιςτον τρεισ (3)
διαφορετικοφσ τρόπουσ αναλαμπισ
(μοτίβα), τα
εμπρόςκια ςε τόξο τουλάχιςτον 240ο και το πίςω ςε
τόξο τουλάχιςτον 180ο, ςτακερά τοποκετθμζνα επί
του δίκυκλου , είτε μέςω αυτόνομθσ μονάδασ , είτε
μζςω τροφοδοτικισ μονάδασ
Θ θχθτικθ́ ςθ́μανςθ (για τισ μοτοςυκλζτεσ με τον
υπθρεςιακό χρωματιςμό) να γίνεται με αδιάβροχθ
θλεκτρονικι ςειρινα , τουλάχιςτον 30 watt, με
δυνατότθτα επιλογισ δφο (2) διαφορετικϊν τόνων
(wail, yelp) με θχθτικθ́ απόδοςθ άνω των 100 db ςε
απόςταςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) μζτρου από το
θχείο.

ΝΑΙ

Επίςθσ, να διακέτει και θλεκτρονικθ́ κόρνα (airhorn).
2.14.3

Το θχείο και ο ενιςχυτθ́σ να είναι ενςωματωμένο σ ςε
μία μονάδα, θ οποία να φέρει υποδοχθ́ για ςύνδεςθ
με μικρόφωνο για εκπομπθ́ ομιλίασ.
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ΝΑΙ

2.14.4

Το χειριςτθ́ριο (α) τθσ φωτεινθ́σ και θχθτικθ́σ
ςιμανςθσ να είναι αδιάβροχθσ καταςκευισ και τα
πλικτρα να είναι φωτιηόμενα.

ΝΑΙ

Να δοκεί ο τύποσ τθσ προςφερόμενθσ φωτεινθ́σ και
θχθτικισ ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.
2.14.5

Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ φωτεινισ και
θχθτικισ ςιμανςθσ να αποδεικνφονται με
εργοςταςιακά φυλλάδια.

ΝΑΙ

2.14.6

Οι αντίςτοιχεσ ςυςκευέσ να φέρουν ςθ́μανςθ CE, να
είναι ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και να
διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου ςφμφωνα
με τθν ιςχύουςα νομοκεςία περί θλεκτρομαγνθτικθ́σ
ςυμβατότθτασ για οχιματα.

ΝΑΙ

2.14.7

Θ τοποκέτθςθ τθσ φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ
να γίνει ςε ςυνεννόθςθ και ςύμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.

ΝΑΙ

2.14.8

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελέγχου των
κατατικζμενων τεχνικϊν φυλλαδίων και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ φωτεινισ και θχθτικισ
ςιμανςθσ από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ αυτϊν.

ΝΑΙ

2.14.9

Να φέρει βάςθ για τοποκέτθςθ πομποδέκτθ
, το
μζγεκοσ και θ κζςθ τθσ οποίασ κα υποδειχκεί από
τθν Υπθρεςία.

ΝΑΙ

2.14.10

Πλα τα ς θμεία ςτερζωςθσ τθσ φωτεινισ – θχθτικισ
ςιμανςθσ και τθσ βάςθσ του πομποδζκτθ να είναι
από ανοξείδωτο υλικό για προςταςία από διάβρωςθ.

ΝΑΙ

2.14.11

Να κατατεκεί υπεύκυνθ δθ́λωςθ του εργοςταςίου
καταςκευισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του προμθκευτι
και του επίςθμου διαςκευαςτθ́ ςτθν οποία να
βεβαιϊνονται ότι , μετά τθ διαςκευι των
μοτοςυκλετϊν ςε αςτυνομικοφ τφπου μοτοςυκλζτεσ ,
δεν επθρεάηεται θ οδικθ́ τουσ ςυμπεριφορά , αυτζσ
είναι αςφαλείσ και δεν εγκυμονοφν κινδφνουσ για
τουσ επιβαίνοντεσ.

ΝΑΙ

2.15

ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ

ΝΑΙ

2.15.1

Ο χρωματιςμόσ των υπθρεςιακϊν μοτοςυκλετϊν να
είναι μεταλλικοφ χρϊματοσ (γκρί – αςθμί). Θ ακριβισ
απόχρωςθ κα επιλεγεί κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ. Επίςθσ κα τοποκετθκοφν αυτοκόλλθτα
με το ζμβλθμα του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με
τθν
Υπθρεςία
πριν
τθν
παράδοςθ
των
μοτοςυκλετϊν. Οι μοτοςυκλζτεσ κα φζρουν

ΝΑΙ
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πινακίδεσ (Λ.Σ.).

2.15.2

Ο χρωματιςμόσ των ςυμβατικϊν μοτοςυκλετϊν
ελευθζρου χρωματιςμοφ κα γίνει κατ’ επιλογι, από
τουλάχιςτον δυο (2) διαφορετικζσ αποχρϊςεισ από́
τισ προςφερόμενεσ του εργοςταςιακοφ φυλλαδίου
τθσ μοτοςυκλζτασ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Υπθρεςίασ.

ΝΑΙ

2.15.3

Εφόςον απαιτθκεί για τθ δθμοςιότθτα , ςε όλα τα
δίκυκλα οχιμ ατα να επικολλθκεί ςε ςθμείο που κα
υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία αυτοκόλλθτθ ζνδειξθ
ςυγχρθματοδοτοφμενθσ προμικειασ.

ΝΑΙ

2.16

ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΜΕ ΣΙ ΠΡΟΦΟΡΕΑ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΩΝ

ΝΑΙ

Να δοκούν πλθ́ρεισ περιγραφικέσ πλθρ οφορίεσ που
να ςυνοδεύονται από αντίςτοιχα εργοςταςιακά
τεχνικά φυλλάδια ι φωτοαντίγραφα αυτϊν και
φωτογραφίεσ για τθν καλφτερθ αντίλθψθ του
προςφερομζνου οχιματοσ,
2.16.1

Αντίγραφο κοινοποίθςθσ ζγκριςθσ τφπου του
οχιματοσ από Χϊρα τθσ Ευρω παϊκισ Ζνωςθσ , ςτθν
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα
, κατά προτίμθςθ
Ελλθνικό.

ΝΑΙ

Τα χαρακτθριςτικά αυτά να περιλαμβάνουν
οπωςδιποτε και τα κατωτζρω :
2.16.2

Εργοςτάςιο καταςκευισ.

ΝΑΙ

2.16.3

Τφποσ δικφκλου και είδοσ καταςκευισ.

ΝΑΙ

2.16.4

Ελάχιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ (εδαφικι ανοχι)

ΝΑΙ

2.16.5

Διαδρομι εμπρόςκιασ και οπίςκιασ ανάρτθςθσ.

ΝΑΙ

2.16.6

Αρικμόσ και διάταξθ κυλίνδρων.

ΝΑΙ

2.16.7

Είδοσ, τφποσ, διαςτάςεισ τροχϊν και ελαςτικϊν.

ΝΑΙ

2.17

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΝΑΙ

2.17.1

Κάκε δίκυκλο να ςυνοδεφεται απαραίτθτα , από μία
πλιρθ ςειρά εργαλεία
- παρελκόμενα αμζςου
εξυπθρζτθςθσ,
τοποκετθμζνων μζςα ςε
εργαλειοκικθ. Πλα τα εργαλεία πρζπει να ζχουν
υποςτεί αντιοξειδωτικι προςταςία και ςκλιρυνςθ
και να αναφέρονται με λεπτομέρεια ςτθν προςφορά
του προμθκευτθ́.

ΝΑΙ
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2.17.2

Κάκε δίκυκλο κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από μια
πλιρθ ςτολι αναβάτθ που κα αφορά, μπουφάν
μοτοςικλετιςτι, κράνοσ τφπου Flip up-Modular (όχι
full face ι jet), μπότεσ, παντελόνι και χιτϊνιο τα
οποία κα ςυμμορφϊνονται με τθν ΕΝ 1621 και Θα
ζχουν CE. Το υλικό του παντελονιοφ και του
χιτωνίου κα είναι GORDURA. Ακριβι μεγζκθ και
χρωματιςμόσ αυτϊν κα γνωςτοποιθκεί ςτον
ανάδοχο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςισ.

ΝΑΙ

3.

ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΝΑΙ

Στθν προςφορά να υπάρχει εγγύθςθ καλθ́σ
λειτουργίασ του προμθκευτι
, θ οποία να
αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
λειτουργία τθσ μοτοςυκλζτασ για
πζντε (5)
τουλάχιςτον ζτθ ι 100.000 χλμ τουλάχιςτον, όποιο
ζρκει πρϊτο , κακϊσ και εγγφθςθ για πζντε
(5)
τουλάχιςτον ζτθ για τισ αντανακλαςτικζσ ταινίεσ και
ενδείξεισ, κακϊσ και για τθ φωτεινι και θχθτικι
ςιμανςθ.

ΝΑΙ

3.1

Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ τθσ μοτοςυκλζτασ και
του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται
ςτθν τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο
και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία, τθν οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των
ελζγχων και των Service των οχθμάτων (εργατικά
και ανταλλακτικά). (Αναλϊςιμα υλικά όπωσ
ελαςτικά,
τακάκια
φρζνων
κ.α.
δεν
ςυμπεριλαμβάνονται).
3.2

ΝΑΙ

Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ οίκου (εγχειρίδιο καταςκευαςτι).
Να κατατεκεί επίςθμο βιβλίο ςυντιρθςθσ ι
επίςθμο φυλλάδιο όλων των προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων του καταςκευαςτι.
Επιπλζον, ο προμθκευτισ να δθλϊνει υποχρεωτικά
ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ και εφόςον δεν μπορεί να
αποκαταςτακεί επιτόπου, θ οποιαδιποτε βλάβθ
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ΝΑΙ

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

από κινθτι μονάδα προμθκευτι, αναλαμβάνει να
καλφπτει με δαπάνεσ του τθ μεταφορά των
προςφερόμενων μοτοςυκλετϊν, εντόσ 48ωρϊν από
τθ λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα κεντρικά ςυνεργεία
του ι ςτο πλθςιζςτερο εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο, ςτισ περιπτϊςεισ που :
α. Θ μοτοςυκλζτα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιονδιποτε λόγο, από τα κατά
τόπουσ
εξουςιοδοτθμζνα
ι
ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία του δθλωκζντοσ δικτφου εξυπθρζτθςθσ.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία παφςει να
ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προμθκευτι, για οποιονδιποτε λόγο και εφόςον
δεν υφίςταται άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο του προμθκευτι, εντόσ
του ίδιου Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν αντικατάςταςθ ι
επιςκευι εξαρτθμάτων των μοτοςυκλετϊν, για
κάκε βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από
λάκοσ χειριςμό του προςωπικοφ ι από
αντικανονικι ςυντιρθςθ, χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ,
υποχρεοφται
να
ενθμερϊνει για οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιείται
ςτο
δθλωκζν
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ και
εντόσ 24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο Λιμενικοφ
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ
μιασ μοτοςυκλζτασ μθ προερχόμενθσ από κακι
χριςθ ι λόγω ατυχιματοσ, να αντικακίςταται
εξολοκλιρου από τθν προμθκεφτρια εταιρεία.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ των
οχθμάτων ςε ανταλλακτικά και οργανωμζνο ςζρβισ
τουλάχιςτον για μία δεκαετία (10) από τθν
παράδοςι τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον προμθκευτι για
ανταλλακτικά πρζπει να ικανοποιοφνται άμεςα. Τα
ανταλλακτικά ι εξαρτιματα και θ εργαςία
τοποκζτθςθσ αυτϊν, που εγκακίςτανται από το
δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι να
καλφπτονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (01)
ζτουσ.
Ο προμθκευτισ να δθλϊνει το ςτακερό ποςοςτό
τθσ παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ των
ανταλλακτικϊν-αναλϊςιμων και τθσ εργαςίασ του
εκάςτοτε ιςχφοντοσ επίςθμου τιμοκαταλόγου. Θ
παρεχόμενθ ζκπτωςθ να ιςχφει υποχρεωτικά, ςε
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

όλο το ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο θ
μοτοςυκλζτα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ –ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.
Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ, προλθπτικό ζλεγχο
καλισ λειτουργίασ των μοτοςυκλετϊν, θλεκτρονικό
ζλεγχο μπαταρίασ και δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό
περιοδικό
ζλεγχο),
παρζχοντασ
ςχετικό
πιςτοποιθτικό-διλωςθ. Ο εν λόγω ζλεγχοσ να
παρζχεται μια (01) φορά κάκε ζτοσ για όλθ τθ
διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςε όλο το ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προςφερόμενου οχιματοσ.

ΝΑΙ

3.10

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν τεχνικι
προςφορά του να υποβάλλει κατάςταςθ του
δικτφου εξυπθρζτθςθσ ςυνεργείων ςε όλθ τθ Χϊρα.

ΝΑΙ

3.11

Στθ διάρκεια τθσ εγγύθςθσ , ο προμθκευτθ́σ είναι
υποχρεωμζνοσ χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ
τθσ Υπθρεςίασ για τθν αντικατάςταςθ ι επιςκευι
εξαρτθμάτων τθσ μοτοςυκλζτασ, για κάκε βλάβθ θ́
φκορά που δεν προζρχεται από λάκοσ χειριςμό του
προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ.

ΝΑΙ

3.12

Ο προμθκευτθ́σ να δθλώνει το ςτακερό ποςοςτό
τθσ παρεχόμενθσ έκπτωςθσ ςτισ τιμέσ των
ανταλλακτικϊν-αναλϊςιμων (τουλάχιςτον 20%) και
τθσ εργαςίασ (τουλάχιςτον 15%) του εκάςτοτε
ιςχφοντοσ επίςθμου τιμοκαταλόγου . Θ παρεχόμενθ
ζκπτωςθ να ιςχφει υποχρεωτικά , ςε όλο το ανά τθν
επικράτεια δίκτυο εξυπθρέτθςθσ του
προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο το
όχθμα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από τθν
Ελλθνικι Αςτυνομία.

ΝΑΙ

3.12

Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 &
3.8) υποχρεωτικά να ιςχφουν και για τθ φωτεινι και
θχθτικι ςιμανςθ.

ΝΑΙ

4

ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ

ΝΑΙ

4.1

ΠΑΡΑΔΟΘ

ΝΑΙ

3.9

4.1.1

4.1.2

Τοποκεςία
Θ
παράδοςθ
των
μοτοςυκλετϊν
κα
πραγματοποιθκεί με δαπάνεσ του προμθκευτι
εντόσ Νομοφ Αττικισ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί
κατόπιν ςυνεννόθςθσ από τθν Υπθρεςία μασ.
Οι μοτοςυκλζτεσ κα παραδοκοφν ζτοιμεσ προσ
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

τουσ, αντιψυκτικό, θ δε ςτάκμθ των λιπαντικϊν να
βρίςκεται
ςτα
προβλεπόμενα
από
τον
καταςκευαςτι επίπεδα.
Χρόνοσ
4.1.3

Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι επτά (07) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

4.1.4

Οι μοτοςυκλέτεσ να παραδοκούν έτοιμεσ προσ
λειτουργία, με καύςιμα ςτθ δεξαμενθ́ τουσ και υγρό
πλφςθσ κρυςτάλλων , θ δε ςτάκμθ των λιπαντικώ ν
και λοιπών υγρών να βρίςκεται ςτα προβλεπόμενα
από τον καταςκευαςτι επίπεδα.

ΝΑΙ

4.1.5

Κατά τα ςτάδια καταςκευισ των διαφόρων
τμθμάτων των μοτοςυκλετϊν και τοποκέτθςθσ του
αςτυνομικοφ εξοπλιςμοφ κα γίνεται
παρακολοφκθςθ των εργαςιϊ ν από αρμόδια 3μελι
επιτροπι παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν
, προσ
διαπίςτωςθ ςυμφωνίασ τθσ όλθσ καταςκευισ με
τουσ όρουσ και τισ τεχνικέσ προδιαγραφέσ τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ, κατά τθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ.

ΝΑΙ

4.2

ΠΑΡΑΛΑΒΘ

ΝΑΙ

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν υπθρεςία κα είναι
ζνασ (01) μινασ από τθ παράδοςθ των οχθμάτων.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Κακεμία μοτοςυκλζτα κα επικεωρείται για τθν
επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα
παρελκόμενα και γενικά τθ ςυμφωνία με τουσ όρουσ
αυτισ τθσ προδιαγραφισ.
Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ κα γίνει δειγματολθπτικά
ςτο 20 % των μοτοςυκλετϊν, κατ’ επιλογι τθσ
Επιτροπισ παραλαβισ. Κατά αυτόν οι επιλεγμζνεσ
μοτοςυκλζτεσ κα οδθγοφνται από οδθγοφσ τθσ
Υπθρεςίασ ςε διαδρομι 20 χιλιομζτρων, όπου
γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ του κινθτιρα,
του φωτιςμοφ, φωτεινισ και θχθτικισ ςιμανςθσ,
κλείςιμο κυρϊν, των ςυςτθμάτων πζδθςθσ και
γενικά όλου του εξοπλιςμοφ τθσ μοτοςυκλζτασ. Οι
δαπάνεσ του λειτουργικοφ ελζγχου κα βαρφνουν τον
προμθκευτι (π.χ. καφςιμα).

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

ΝΑΙ

5.1

Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει δωρεάν, με κατάλλθλο
προςωπικό, ςτισ εγκαταςτάςεισ του, τζςςερισ (04)
τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα χειριςμοφ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του οχιματοσ.

ΝΑΙ
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6
6.1

6.2

7

7.1

7.2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΝΑΙ

Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά
τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Να δοκοφν δυο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ ςειρζσ
τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν,
κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ ι
διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, για τθ Διαχείριςθ Υλικοφ και τα
Κεντρικά Συνεργεία. Επιπλζον τα ανωτζρω κα
δοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε περίπτωςθ που
υπάρχει online βάςθ δεδομζνων όπου μποροφν να
παρζχονται όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ, τότε ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν
Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω βάςθ.
ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι
προδιαγραφι
αναλυτικά
νοείται
ότι
κα
πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ
τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ
τεχνολογίασ, ςτθ κατθγορία αυτι των οχθμάτων.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ, τθν κάκε
προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι περιγραφι
του προςφερόμενου οχιματοσ όπου ο κάκε
προμθκευτισ κα απαντά παράγραφο προσ
παράγραφο και με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ, ςε
όλα τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ πρζπει να
προςδιορίηει με ςαφινεια τα ςθμεία απόκλιςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΙΔΟ Ι:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΤΟ (02) ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1. κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να καλφψει τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, για τθν
προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο δφο (02) Λεωφορείων μεταφοράσ προςωπικοφ.
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1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοθεςία.
ΕΝΟΣΘΣΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

2

Απαιτήςεισ
Γενική περιγραφή
Το όχθμα κα είναι τφπου λεωφορείου, μεγάλθσ
αντοχισ και αξιοπιςτίασ για λειτουργία ςε αντίξοεσ
ςυνκικεσ, κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν άνετθ
μεταφορά τριάντα (30) ζωσ τριάντα τριϊν (33)
επιβαινόντων ςυμπεριλαμβανομζνου και του
οδθγοφ,
κλειςτοφ
ενιαίου
αμαξϊματοσ,
καινοφργιο (θμερομθνία καταςκευισ εντόσ 12
μθνϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ),
ςφγχρονθσ καταςκευισ και αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ από τουσ νεότερουσ τφπουσ
τουλάχιςτον EURO 6 (όπωσ απαιτείται από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία).
Με τθν υποβολι των Τεχνικϊν προςφορϊν ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλει Υπεφκυνθ
διλωςθ ότι με τθν παράδοςθ του οχιματοσ αυτό
κα ςυνοδεφεται με το Ριςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ *COC – Certificate of Conformiti+ ι
αντίγραφο αυτοφ.
Σεχνικά – Λειτουργικά – Φυςικά Χαρακτηριςτικά
Να δοκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία:
Τφποσ – Μοντζλο οχθμάτων.
Ζκδοςθ τφπου και επίπεδο εξοπλιςμοφ.
Εργοςτάςιο καταςκευισ.
Κινητήρασ
Ρετρελαιοκινθτιρασ, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ,
άμεςου ψεκαςμοφ (commonrail), με υπερπλθρωτι
(Turbo) και με ενδιάμεςθ ψφξθ αζρα (Intercooler),
κυβιςμοφ 4.400 κυβικϊν εκατοςτϊν και άνω.
Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 180 ίππων.
Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Απαιτοφμενθ ροπι τουλάχιςτον 600 Nm.
Οι εκπομπζσ ρφπων πρζπει να ικανοποιοφν τθν
ιςχφουςα Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία κατά
τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά
του κινθτιρα:
Κυβιςμόσ.
Τφποσ κινθτιρα.
Μζγιςτθ ιςχφσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτθ ροπι ςτισ αντίςτοιχεσ ςτροφζσ.
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν.
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ΑΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

2.2.5.6
2.2.5.7
2.2.6
2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5

2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5
2.5
2.5.1

2.5.2
2.6
2.6.1

2.6.2

Σφςτθμα ελζγχου ρφπων.
Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου.
Να φζρει θλεκτρονικό περιοριςτι ταχφτθτασ ςτα
100 Km/h.
φςτημα Μετάδοςησ Κίνηςησ
υμπλζκτησ
Ο ςυμπλζκτθσ να είναι ξθρόσ, μονοφ δίςκου,
υδραυλικοφ τφπου με υποβοικθςθ.
Κιβώτιο ταχυτήτων
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα
ζχει τουλάχιςτον και κα ζχει τουλάχιςτον ζξι (06)
ςυγχρονιςμζνεσ ταχφτθτεσ εμπρόςκιασ κίνθςθσ
και μία (01) όπιςκεν.
Το βιμα του διαφορικοφ να είναι κατάλλθλο για
να μποροφν το όχθμα, με πλιρεσ φορτίο, να
κινθκεί ςε δρόμο με μεγάλθ κλίςθ.
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ του οχιματοσ να γίνεται
ςτουσ πίςω τροχοφσ.
Να
είναι
εφοδιαςμζνα
με
ςφςτθμα
ακινθτοποίθςθσ κινθτιρα (IMMOBILIZER).
Να περιγραφεί το προςφερόμενο ςφςτθμα
μετάδοςθσ και να δοκεί ο αρικμόσ ταχυτιτων του
κιβωτίου.
Επιδόςεισ
Το όχθμα να ζχει τθ δυνατότθτα να αναπτφςςει
τελικι ταχφτθτα τουλάχιςτον 120 km/h,
αποδεικνυόμενο αυτό από τα εγχειρίδια του
καταςκευαςτι.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Μζγιςτθ ταχφτθτα (km/h).
Επιτάχυνςθ 0-100 km/h (sec).
Γωνία προςζγγιςθσ.
Γωνία φυγισ.
Γωνία ράμπασ.
φςτημα Διεφθυνςησ
Το τιμόνι να είναι θλεκτρικά ι υδραυλικά
υποβοθκοφμενο, να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ
των οχθμάτων, να ζχει ςφςτθμα αυτόματθσ
επαναφοράσ και να διακζτει αντικλεπτικό
ςφςτθμα. Θ κολϊνα του τιμονιοφ να είναι
ρυκμιηόμενθ ςε φψοσ και κλίςθ.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα διεφκυνςθσ και να
δοκεί θ διάμετροσ του κφκλου ςτροφισ.
φςτημα Ανάρτηςησ
Να φζρουν κατάλλθλο εργοςταςιακό ςφςτθμα
ανάρτθςθσ, με αποςβεςτιρεσ ςε κάκε τροχό, το
οποίο να εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ δυνατι ευςτακι
και αςφαλι κίνθςθ του, δεδομζνου ότι το όχθμα
προορίηεται για τθν μεταφορά προςωπικοφ.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα ανάρτθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
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2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

2.8
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Τφποσ εμπρόςκιασ ανάρτθςθσ.
Τφποσ πίςω ανάρτθςθσ.
φςτημα Φρζνων – Πζδηςησ
Να φζρουν ςφςτθμα πζδθςθσ με αερόφρενα
διπλοφ κλειςτοφ κυκλϊματοσ, που να επενεργοφν
ςε όλουσ τουσ τροχοφσ, με τα απαραίτθτα ςε
αρικμό και όγκο αεριοφυλάκια, τα οποία κα
φζρουν βαλβίδεσ εξυδάτωςθσ και βαλβίδα για
χριςθ αζρα ςτο φοφςκωμα των ελαςτικϊν
καλάμων. Θ πζδθςθ να γίνεται με δίςκουσ ςε
όλουσ τουσ τροχοφσ.
Να φζρει υποχρεωτικά θλεκτρονικό ςφςτθμα
πζδθςθσ (E.B.S.) το οποίο να περιλαμβάνει
ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ των τροχϊν (A.B.S.)
και αντιολιςκθτικι διάταξθ. Το όχθμα πρζπει
επίςθσ να φζρει θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ
(E.S.P.).
Το ςφςτθμα πζδθςθσ να είναι κατάλλθλα
μελετθμζνο και καταςκευαςμζνο ϊςτε, αφενόσ
μεν να είναι αδφνατθ θ εκκίνθςθ του οχιματοσ
πριν θ πίεςθ του αζρα ςτα αεριοφυλάκια λάβει
τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ τιμι και αφ' ετζρου
τυχόν απϊλεια τθσ πίεςθσ του αζρα από τα
αεριοφυλάκια ι το δίκτυο ςωλθνϊςεων να ζχει
επακόλουκο τθν πζδθςθ του οχιματοσ.
Να υπάρχει κατάλλθλθ διάταξθ, για τθν αποφυγι
υγροποίθςθσ των υδρατμϊν ςτα κυκλϊματα του
πεπιεςμζνου αζρα.
Να φζρει χειρόφρενο αςφαλείασ, μθχανικό ι
θλεκτρικό, με επζμβαςθ ςτο κφκλωμα του
πεπιεςμζνου αζρα πζδθςθσ, θ λειτουργία του
οποίου να επιτυγχάνεται με μικρό χειρομοχλό ι
κομβίο τοποκετθμζνο κοντά ςτθ κζςθ του οδθγοφ.
Να περιγραφεί το ςφςτθμα πζδθςθσ και να
δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Διάμετροσ των δίςκων εμπρόσ/πίςω.
Ελαςτικά – Ηάντεσ
Τo όχθμα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον ζξι (06)
τροχοφσ. Τα ςϊςτρα (ηάντεσ) κα είναι
καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο (χαλφβδινο). Τα
ελαςτικά κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ
Ιουλίου 2009 <<για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου
και γενικισ αςφάλειασ των μθχανοκίνθτων
οχθμάτων και των ρυμουλκοφμενων τουσ, και των
ςυςτθμάτων καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και
χωριςτϊν τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για
τα οχιματα αυτά>> (ΕΕ L200 τθσ 31.7.2009, ς.1),
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, για τθν
κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία
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προορίηονται *βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ ελαςτικϊν)
ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και κα ςυνοδεφονται κατά
την παράδοςη του οχήματοσ από ζγκριςθ τφπου
αρμόδιασ εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα με τουσ
αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν
παρ. 2 του Άρκρου 8 ανωτζρω Κανονιςμοφ και του
Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΘΕ Αρικ. 117 του Ραραρτιματοσ
IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ, όπωσ ζχουν
τροποποιθκεί και ιςχφουν. Εντόσ τθσ τεχνικισ του
προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
ςχετικι Τπεφθυνη Δήλωςη του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του περί προςκόμιςθσ τθσ
ανωτζρω ζγκριςθσ τφπου. Να είναι καταςκευισ
τελευταίου δωδεκαμινου (12) πριν από τθν
παράδοςθ των οχθμάτων, καινοφργια, όχι από
αναγόμωςθ, χωρίσ αεροκάλαμουσ (TUBELESS),
κατάλλθλα για εντόσ δρόμου χριςθ (ςφμφωνα με
τισ
προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ
του
καταςκευαςτικοφ οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ
εφεδρικόσ τροχόσ ίδιου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε
αςφαλζσ ςθμείο του οχιματοσ.
Το όχθμα να φζρει αλεξίβορβα (λαςπωτιρεσ) ςε
όλουσ τουσ τροχοφσ.
Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο τφποσ,
οι διαςτάςεισ, οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ,
το μζγιςτο φορτίο που αντιςτοιχεί ςτθν
εκτιμϊμενθ πίεςθ λειτουργίασ των ελαςτικϊν και
κατά προτίμθςθ το εργοςτάςιο καταςκευισ και θ
χϊρα προζλευςθσ αυτϊν.
Διαςτάςεισ – Βάρη – Χωρητικότητεσ
Οι διαςτάςεισ και γενικά τα καταςκευαςτικά
ςτοιχεία του οχιματοσ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε
αυτό ν’ ανταποκρίνεται ευχερϊσ ςτισ απαιτιςεισ
και τον ςκοπό για τον οποίο προορίηεται,
εςωτερικι άνεςθ για τουσ επιβαίνοντεσ και
εξωτερικζσ διαςτάςεισ που να του προςδίδουν
ευελιξία μζςα ςτθν πόλθ.
Να δοκοφν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Το μεταξόνιο του οχιματοσ.
Συνολικό φψοσ.
Μικτό βάροσ οχιματοσ.
Ολικό μικοσ με προφυλακτιρεσ.
Εξωτερικό πλάτοσ με κακρζπτεσ.
Εξωτερικό φψοσ χωρίσ κεραία.
Μεταξόνιο.
Εμπρόςκιο μετατρόχιο.
Οπίςκιο μετατρόχιο.
Διαςτάςεισ χϊρου επιβατϊν.
Ωφζλιμο φορτίο.
Απόβαρο.
Μζγιςτο μεικτό βάροσ.
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Ικανότθτα ζλξθσ με φρζνα (kg)/ χωρίσ φρζνα (kg).
Καταναλώςεισ – Εκπομπζσ Ρφπων
Να δοκοφν οι τιμζσ ωσ ακολοφκωσ:
Εντόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100 km).
Εκτόσ πόλεωσ κατανάλωςθ (l/100 km).
Μικτι κατανάλωςθ (l/100 km).
Αςφάλεια
Ενεργθτικι αςφάλεια
Να περιγραφοφν αναλυτικά όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα ενεργθτικισ αςφάλειασ.
Ρακθτικά αςφάλεια
Το όχθμα να φζρει προςαρμοςμζνα ρυκμιηόμενα
υποςτθρίγματα κεφαλισ (προςκζφαλα) ςε όλα τα
κακίςματα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Το όχθμα να φζρουν υποχρεωτικά ηϊνεσ
αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ, τριϊν
(03) ςθμείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ.
Να φζρουν υποχρεωτικά αερόςακο οδθγοφ.
Να περιγραφοφν όλα τα προςφερόμενα
ςυςτιματα πακθτικισ αςφάλειασ (κλωβοί
αςφαλείασ, δοκοί πλευρικισ πρόςκρουςθσ κ.λπ.).
Αμάξωμα – Εξοπλιςμόσ
Το αμάξωμα να είναι ιςχυρισ μεταλλικισ
καταςκευισ, να είναι κλειςτοφ λεωφορειακοφ
τφπου, να ζχει καλι μόνωςθ ζναντι του ιχου και
τθσ κερμότθτασ και να ανταπεξζρχεται ςτισ
καταπονιςεισ που προκφπτουν με πλιρεσ φορτίο.
Τα υλικά του πλαιςίου και αμαξϊματοσ να είναι
άριςτθσ ποιότθτασ με κατάλλθλθ αντιςκωριακι
και αντιδιαβρωτικι προςταςία. Το προςφερόμενο
όχθμα να ζχει ζγκριςθ τφπου από χϊρα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατά προτίμθςθ Ελλθνικι,
ενϊ το εργοςτάςιο καταςκευισ να διακζτει
πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι
ιςοδφναμο. Ρρωτότυπα ι νόμιμα επικυρωμζνα
αντίγραφα αυτϊν να κατατεκοφν με τθν τεχνικι
προςφορά.
Τα πλευρικά τμιματα του ςκελετοφ, ο ςκελετόσ
τθσ οροφισ (τόξα), κακϊσ και ο ςκελετόσ του
δαπζδου,
να
καταςκευαςτοφν
από
χαλυβδοςωλινεσ κατάλλθλου πάχουσ, ϊςτε να
αποτελοφν ζνα ενιαίο μεταλλικό, ςτιβαρό και
άκαμπτο ςφνολο. Θ διαμόρφωςθ των τόξων και
των ορκοςτατϊν να γίνει με τρόπο τζτοιο, ϊςτε να
αποφευχκεί ενδεχόμενθ μείωςθ τθσ αντοχισ τουσ.
Θ καταςκευι και θ ςφνδεςθ των πιο πάνω
τμθμάτων, να γίνει ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ
τζχνθσ και τθσ τεχνικισ, ϊςτε όλο το ςυγκρότθμα
να παρουςιάηει υψθλι αντοχι και να ζχει τθν
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απαιτοφμενθ ςτιβαρότθτα.
Θ εςωτερικι επζνδυςθ τόςο τθσ οροφισ όςο και
των πλευρικϊν τοιχωμάτων να γίνει από
κατάλλθλα και εγκεκριμζνα βραδφκαυςτα υλικά,
επενδεδυμζνα κατά προτίμθςθ με ειδικό φφαςμα
άριςτθσ ποιότθτασ. Οι καλωδιϊςεισ να είναι καλά
διευκετθμζνεσ, προςτατευμζνεσ και αςφαλϊσ
ςτερεωμζνεσ, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ
καταςτροφισ τουσ.
Στο δάπεδο να τοποκετθκεί ειδικι αντιολιςκθτικι
επζνδυςθ, θ οποία να είναι μονοκόμματθ ςε όλο
το μικοσ του, ϊςτε να αποκλείεται θ ειςροι
νεροφ. Επίςθσ, να φζρει πατάκια από ιςχυρό υλικό
για τισ κζςεισ οδθγοφ-ςυνοδθγοφ (εφόςον
υφίςταται κζςθ ςυνοδθγοφ).
Να φζρει μία (01) πόρτα ςτθν κζςθ του οδθγοφ
και τουλάχιςτον μία (01) πόρτα ςτθ δεξιά πλευρά
του οχιματοσ. Να περιγραφεί αναλυτικά θ
διάταξθ ειςόδου των κυρϊν κακϊσ και ο τρόποσ
επιβίβαςθσ – αποβίβαςθσ των επιβαινόντων.
Πλεσ οι πόρτεσ να αςφαλίηουν με κλειδαριζσ
αςφαλείασ.
Θ φπαρξθ και δεφτερθσ πόρτα ςτθ δεξιά πλευρά
για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των επιβαινόντων
κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Πλα τα παράκυρα των επιβατϊν να αποτελοφνται
από ζνα ενιαίο, ςτακερό διπλό κρφςταλλο
αςφαλείασ (τφπου securit), να εξαςφαλίηουν
απόλυτθ ςτεγανότθτα ζναντι του αζρα και του
νεροφ. Πλα τα κρφςταλλα αςφαλείασ (πλθν του
εμπρόςκιου ανεμοκϊρακα) να φζρουν αντθλιακι
προςταςία/μεμβράνθ αποχρϊςεωσ ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θ τοποκζτθςθ τουσ κα
προκφψει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία
μασ πριν από τθν παράδοςθ των οχθμάτων.
Οι μθχανιςμοί των κινθτϊν υαλοπινάκων οδθγοφ –
ςυνοδθγοφ (εφόςον υφίςταται πόρτα ςυνοδθγοφ),
να λειτουργοφν θλεκτρικά και ο χειριςμόσ να
γίνεται για το κακζνα χωριςτά. Ανυπόγραφο
Τα πλευρικά παράκυρα να φζρουν αντθλιακά
ςκίαςτρα, από διάτρθτο θμιδιαφανζσ φφαςμα,
άριςτθσ ποιότθτασ αναδιπλοφμενα με μθχανιςμό
τφπου ρολό και να λειτουργοφν απρόςκοπτα με
μθχανιςμοφσ που μποροφν να ςτακεροποιοφνται
ςε ενδιάμεςεσ κζςεισ. Είναι αποδεκτό από τθν
Υπθρεςία και θ φπαρξθ ςυρόμενων κουρτινϊν,
των οποίων θ ακριβισ απόχρωςθ κα επιλεγεί μετά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, από τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία Δ.Ε.Μ. ςε ςυνεργαςία με
τον Ανάδοχο.
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2.12.10

2.12.11

2.12.12

2.12.13

Ο εμπρόςκιοσ ανεμοκϊρακασ να είναι ενιαίοσ από
κρφςταλλο αςφαλείασ Triplex κατάλλθλου πάχουσ,
άριςτθσ ποιότθτασ και διαφάνειασ, πανοραμικοφ
τφπου. Να είναι ςτακερά τοποκετθμζνοσ, και να
εξαςφαλίηει το κρφςταλλο απζναντι ςτισ ςτατικζσ
και δυναμικζσ καταπονιςεισ, που υφίςτανται κατά
τθν πορεία του λεωφορείου, κακϊσ και τθν
απόλυτθ ςτεγανότθτα από νερό και αζρα.
Τα κακίςματα οδθγοφ – ςυνοδθγοφ (εφόςον
υφίςταται κζςθ ςυνοδθγοφ) να είναι άνετα με
επζνδυςθ αντιιδρωτικοφ υλικοφ, ςκοφρασ
απόχρωςθσ. Το κάκιςμα του οδθγοφ να ζχει τθ
δυνατότθτα ρφκμιςθ τθσ ζδρασ κακ’ φψοσ και
κατά μικοσ τθσ κλίςθσ τθσ πλάτθσ. Το κάκιςμα του
οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ (εφόςον υφίςταται
κζςθ ςυνοδθγοφ) να ζχουν υποβραχιϊνιο
ςτιριξθσ χεριοφ.
Να φζρει αυτόματεσ, ρυκμιηόμενεσ ςε φψοσ ηϊνεσ
αςφαλείασ τριϊν (03) ςθμείων για τον οδθγό και
τον ςυνοδθγό (εφόςον υφίςταται κζςθ
ςυνοδθγοφ) και προςαρμοςμζνα υποςτθρίγματα
κεφαλισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
κανονιςμϊν αςφαλείασ και τθσ ιςχφουςασ
Νομοκεςίασ.
Θ καταςκευι και θ τοποκζτθςθ των κακιςμάτων
των επιβατϊν, να είναι ςφμφωνθ με τα
προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα Ελλθνικι και
Ευρωπαϊκι νομοκεςία και τα εγκεκριμζνα ςχζδια
του καταςκευαςτι. Τα εν λόγω κακίςματα να
φζρουν αυτόματεσ ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν (03)
ςθμείων και ςτθρίγματα κεφαλισ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των κανονιςμϊν αςφαλείασ. Αυτά να
είναι άριςτθσ ποιότθτασ, τφπου υπνοκακίςματοσ.
Για κάκε κάκιςμα, θ ζδρα και θ πλάτθ να είναι δφο
ανεξάρτθτα τεμάχια, να καταςκευαςτοφν από
πορϊδεσ ελαςτικό και να επενδυκοφν με φφαςμα
άριςτθσ ποιότθτασ. Τα κακίςματα να είναι
ςτακερά ςυνδεδεμζνα ςτο δάπεδο και ςτθν
πλευρά του αμαξϊματοσ. Θ ωσ άνω ςφνδεςθ να
εξαςφαλίηει τθ ςτακερότθτα των κακιςμάτων,
κατά τθν πορεία και να παρζχει ςυγχρόνωσ
ευχζρεια
ςτθν
αφαίρεςθ
και
τθν
επανατοποκζτθςι τουσ. Τα κακίςματα να φζρουν
αναδιπλοφμενα, πλευρικά υποςτθρίγματα χεριϊν
(υφαγκϊνια) τουλάχιςτον προσ τθν πλευρά του
διαδρόμου.
Εςωτερικά κατά μικοσ των πλευρικϊν τοιχωμάτων
και πάνω από τα κακίςματα των επιβατϊν να
τοποκετθκοφν ςτιβαρά ςτερεωμζνεσ καλαίςκθτεσ
και επιμελοφσ καταςκευισ αποςκευοκικεσ για τθν
τοποκζτθςθ αντικειμζνων.
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2.12.14

2.12.15

2.12.16

2.12.17

2.12.18

2.12.19

2.12.20

Εςωτερικόσ φωτιςμόσ
Να είναι άπλετοσ με φωτιςτικά ςϊματα κατά
μικοσ του οχιματοσ, μζςα ςε φωτοκικεσ με
λαμπτιρεσ τφπου LED κατάλλθλθσ ιςχφοσ, για τθν
ευχερι ανάγνωςθ εντφπων τόςο ςτισ κζςεισ των
επιβαινόντων όςο και του οδθγοφ. Θ αφι τουσ να
γίνεται με διακόπτθ. Τα φωτιςτικά ςϊματα που κα
βρίςκονται ςτο χϊρο του οδθγοφ πρζπει να είναι
τζτοιου τφπου, ϊςτε να περιορίηεται ο ενοχλθτικόσ
κατά τθν οδιγθςθ αντικατοπτριςμόσ ςτον
εμπρόςκιο ανεμοκϊρακα και να λειτουργοφν με
ξεχωριςτοφσ διακόπτεσ. Επίςθσ, να υπάρχουν
φωτιςτικά ςϊματα ςτισ κφρεσ του οχιματοσ. Πλα
τα φϊτα να χειρίηονται και από τον οδθγό. Στο
χϊρο του οδθγοφ και ςε κατάλλθλθ κζςθ να
υπάρχει ρευματολιπτθσ, για τθ ςφνδεςθ φορθτισ
λυχνίασ επίςκεψθσ (μπαλαντζηα).
Το πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να κλειδϊνει
(με κλειδί αςφαλείασ), εφόςον δεν αςφαλίηει με
διαφορετικό τρόπο.
Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να είναι
τουλάχιςτον 150 λίτρα.
Μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ
καυςίμου κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Το όχθμα να φζρει τισ προβλεπόμενεσ εξόδουσ
κινδφνου ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι και
Ευρωπαϊκι Νομοκεςία κατάλλθλων διαςτάςεων.
Ειδικότερα το άνοιγμα τθσ καταπακτισ να μπορεί
να ρυκμίηεται χειροκίνθτα.
Να φζρουν ςτο μπροςτινό τμιμα άγκιςτρο ι άλλθ
κατάλλθλθ διάταξθ για τθν αςφαλι και χωρίσ
φκορά ρυμοφλκθςθ ςε περίπτωςθ ακινθτοποίθςισ
τουσ. Να προςφερκεί ιμάντασ ρυμοφλκθςθσ πζντε
(05) τουλάχιςτον μζτρων κατάλλθλοσ για
ρυμοφλκθςθ των οχθμάτων με μζγιςτο βάροσ.
Δφο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ ανά
πλευρά) και ζνα εςωτερικό.
Θ φπαρξθ κερμαινόμενων και θλεκτρικά
ρυκμιηόμενων κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ εκ των δφο θ
βακμολόγθςθ κα είναι κατά το ιμιςυ.
Σφςτθμα θλεκτροκίνθτων υαλοκακαριςτιρων
τουλάχιςτον δφο (02) ταχυτιτων και ςφςτθμα
πλφςεωσ αλεξινεμου με νερό.
Να φζρουν όλα τα προβλεπόμενα φϊτα από τον
Κ.Ο.Κ., υποχρεωτικά να φζρουν φϊτα ομίχλθσ
μπροσ - πίςω, φϊτα οπιςκοπορείασ που κα
λειτουργοφν αυτόματα μόλισ τεκεί θ όπιςκεν,
τρίτο φωσ πζδθςθσ και φϊτα θμζρασ.
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2.12.21
2.12.22

2.12.23

2.12.24

2.12.25

2.12.26

2.12.27

2.12.28

Να προςφερκοφν δφο (02) εργοςταςιακά κλειδιά ι
κάρτεσ εκκίνθςθσ κάκε οχιματοσ.
Να φζρουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ με ςειρινα, για
τθν προςταςία του κάκε οχιματοσ ςε περίπτωςθ
κλοπισ ι ειςβολισ τρίτων όταν τα οχιματα είναι
αφφλακτα. Πλεσ οι κφρεσ των οχθμάτων κακϊσ και
το καπό κα είναι παγιδευμζνα από το ςυναγερμό.
Να
είναι
εφοδιαςμζνα
με
αιςκθτιρεσ
παρκαρίςματοσ (τφπου parktronik) τεςςάρων (04)
ςθμείων, τουλάχιςτον ςτο πίςω μζροσ, με θχθτικι
και οπτικι ζνδειξθ για τον οδθγό.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ ελζγχου οπιςκοπορείασ και
παρκαρίςματοσ με κάμερα ςτο πίςω μζροσ και
μόνιτορ ςτθ κζςθ του οδθγοφ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Στο χϊρο του οδθγοφ να υπάρχουν τοποκετθμζνα
ζνα ι δφο φωτιςτικά που κα ανάβουν και ςτθν
περίπτωςθ που δεν ζχει αςφαλίςει θ πόρτα του
οδθγοφ. Σε κατάλλθλθ κζςθ να υπάρχει
ρευματοδότθσ για τθ ςφνδεςθ φορθτισ λυχνίασ
επίςκεψθσ (μπαλαντζηα).
Να φζρουν ςτο χϊρο του οδθγοφ υποχρεωτικά
ςφςτθμα
κζρμανςθσ
(καλοριφζρ)
και
εργοςταςιακό ςφςτθμα ψφξθσ (Air Condition ι
Clima) με ανάλογθ κερμαντικι – ψυκτικι
ικανότθτα, με ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα μζςω
μοτζρ τουλάχιςτον τριϊν (03) ταχυτιτων.
Να υπάρχει ςφςτθμα διοχζτευςθσ αζρα προσ το
αλεξινεμο.
Για τουσ πίςω επιβαίνοντεσ να φζρει ςφςτθμα
ψφξθσ ικανοποιθτικισ ιςχφοσ και με ρυκμιηόμενθ
παροχι αζρα. Αυτό δφναται να λειτουργεί
ταυτόχρονα ι ανεξάρτθτα με το εργοςταςιακό
ςφςτθμα ψφξθσ. Επίςθσ, να φζρει καπάκι κατά
προτίμθςθ αλουμινίου ι πολυεςτερικό και να
τοποκετθκεί ςτθν οροφι του οχιματοσ, όχι
κολλθμζνο για να μθν μεταφζρεται ο κόρυβοσ τθσ
λειτουργίασ του ςτο χϊρο των επιβατϊν και να
διευκολφνεται τυχόν επιςκευι του αμαξϊματοσ. Ο
κλιματιηόμενοσ αζρασ να διοχετεφεται ςτο κάλαμο
επιβατϊν με ελεφκερθ διαςπορά μζςω
αεραγωγϊν.
Για τθ κζρμανςθ των πίςω επιβαινόντων να
τοποκετθκεί κατάλλθλο ςφςτθμα κζρμανςθσ,
ικανοποιθτικισ ιςχφοσ, τοποκετθμζνο ςτακερά ςε
κατάλλθλο ςθμείο του οχιματοσ, με φίλτρο
κατακράτθςθσ ςκόνθσ και ρφπων μζςω ςτισ
κυρίδεσ ειςαγωγισ του αζρα.
Να δοκεί ο τφποσ, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, θ
ψυκτικι απόδοςθ αυτοφ ςε BTU/h και τα
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2.12.29

2.12.30

2.12.30.1
2.12.30.2
2.12.30.3
2.12.30.4
2.12.30.5
2.12.30.6
2.12.30.7
2.12.30.8
2.12.30.9
2.12.30.10
2.12.30.11
2.12.30.12

2.12.30.13
2.12.30.14
2.12.30.15
2.12.30.16
2.12.31

2.12.31

2.12.32
2.12.33

2.13
2.13.1

αντίςτοιχα τεχνικά φυλλάδια.
Ο καταςκευαςτισ τθσ διαμόρφωςθσ να διακζτει
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO
9001:2015 ι ιςοδφναμο, αντίγραφο του οποίο να
κατατεκεί με τθν τεχνικι προςφορά.
Το όχθμα να είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα
απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ
τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά τθσ
πορείασ του οχιματοσ. Να ζχουν δε οπωςδιποτε
τα παρακάτω:
Ταχφμετρο ςε km/h και ςτροφόμετρο.
Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου και όργανο
κερμοκραςιϊν.
Ψθφιακό ταχογράφο.
Ενδεικτικι λυχνία του ςυςςωρευτι και χαμθλισ
ςτάκμθσ/πίεςθσ ελαίου.
Θχθτικό όργανο ξεχαςμζνων αναμμζνων φϊτων.
Δφο (02) αλεξιλια κζςεων οδθγοφ – ςυνοδθγοφ
(εφόςον υφίςταται κζςθ ςυνοδθγοφ).
Κάτοπτρα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι και
Ευρωπαϊκι Νομοκεςία.
Θχθτικό όργανο.
Χιλιομετρθτζσ (ςυνολικό και ταξιδίου).
Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτιματοσ A.B.S.
και λειτουργίασ αερόςακων.
Χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ –
αεριςμοφ.
Εργοςταςιακό ράδιο CD ι ράδιο MP3 και κεραία,
με τουλάχιςτον ζνα θχείο ςτθν κζςθ του οδθγοφ
και άλλα τζςςερα θχεία πάνω από τισ κζςεισ των
επιβατϊν.
ολόι.
Θλεκτρικό αναπτιρα.
Μία (01) τουλάχιςτον ποτθροκικθ.
Χειρολαβζσ επιβίβαςθσ – αποβίβαςθσ επιβατϊν.
Να φζρει αναμονι πλθςίον τθσ κζςθσ του
ςυνοδθγοφ για τθν τοποκζτθςθ πομποδζκτθ
(αςυρμάτου VHF) και κεραίασ αυτοφ ςφμφωνα με
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ GPS (μόνιμο ι
αποςπϊμενο) με χάρτεσ Ελλάδοσ πρόςφατθσ
ζκδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Να δοκοφν πλιρεισ περιγραφικζσ πλθροφορίεσ
του τυχόν επιπλζον προςφερόμενου εξοπλιςμοφ
(εςωτερικά τθσ καμπίνασ οδθγοφ), των οργάνων
ελζγχου οδιγθςθσ κ.λ.π.
Θλεκτρικά
Να φζρουν κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ ενιςχυμζνο
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2.13.2

2.14
2.14.1
2.14.1.1

2.14.1.2

2.14.1.3

2.14.1.4

ςυςςωρευτι ο οποίοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να
ανταποκρίνεται, διατθρϊντασ τθν αποδοτικότθτα
του, ςτισ αυξθμζνεσ καταναλϊςεισ του οχιματοσ
με τον επιπλζον εγκατεςτθμζνο αςτυνομικό
εξοπλιςμό. Με τθν Τεχνικι προςφορά να
κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ του Υποψιφιου
Αναδόχου ότι ο εν λόγω ςυςςωρευτισ
ανταποκρίνεται ςτισ ωσ άνω απαιτιςεισ. Να
δοκοφν ο τφποσ, θ τάςθ, θ χωρθτικότθτα του
ςυςςωρευτι και θ ζνταςθ του εναλλάκτθ.
Το όχθμα να διακζτει θλεκτρικό εκκινθτιρα (μίηα)
ανάλογθσ ιςχφοσ και κεντρικό διακόπτθ παροχισ
ρεφματοσ ςε ςθμείο που να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ
ο οδθγόσ.
Αςτυνομικόσ Εξοπλιςμόσ - Χρωματιςμόσ
Θχητική ήμανςη
Θ θχθτικι ςιμανςθ όλων των οχθμάτων να γίνεται
μζςω θλεκτρικισ ςειρινασ. Αυτι να λειτουργεί με
θλεκτρικό ρεφμα τάςθσ 12 VDC με γείωςθ κετικοφ
ι αρνθτικοφ πόλου και να ζχει μικρι κατανάλωςθ
θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία ςε κζςθ STAND-BY
να είναι μικρότερθ από 150 mA. Θ ιςχφσ εξόδου
του ενιςχυτι να είναι τουλάχιςτον 100 Watts. Ο
ενιςχυτισ να παρζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ
τουλάχιςτον τριϊν (03) διαφορετικϊν ιχων
ςειρινασ ςε περιοχι ςυχνότθτασ από 500 ζωσ
1800 Hz, κακϊσ και εκπομπισ ομιλίασ από το
θχείο με ζνα μικρόφωνο – χειριςτιριο, το οποίο να
ςτθρίηεται ςε βάςθ θ οποία κα τοποκετθκεί
κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςε ςθμείο, εντόσ τθσ
καμπίνασ οδθγοφ, που κα υποδειχκεί από τθν
Υπθρεςία.
Πλοι οι χειριςμοί τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να
πραγματοποιοφνται από το μικρόφωνο –
χειριςτιριο, το οποίο να φζρει κατάλλθλο αρικμό
διακοπτϊν, για τθν επιλογι των τόνων ςειρινασ.
Ο ενιςχυτισ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να ζχει
όςο το δυνατόν μικρότερεσ διαςτάςεισ και να
τοποκετθκεί με τρόπο που δεν κα είναι ορατόσ
από το εξωτερικό μζροσ του οχιματοσ (εκτόσ από
το ντουλαπάκι), ςε ςθμείο κατόπιν ςυνεννόθςθσ
που κα προκφψει με τθν Υπθρεςία.
Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από
τυχαία αναςτροφι των πόλων και να είναι
εφοδιαςμζνοσ
με
αςφάλεια,
που
να
αντικακίςταται εφκολα και χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων. Επίςθσ, να φζρει διακόπτθ πλιρουσ
απενεργοποίθςθσ-ενεργοποίθςθσ αυτοφ, ςτο
χϊρο του οδθγοφ.
Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει ιςχφ
τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να τοποκετθκεί ςε
195

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.14.1.5

2.14.1.6

2.14.1.7
2.14.1.8

2.14.1.9

2.14.2
2.14.2.1

2.14.3
2.14.3.1

κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ εξόδου του ιχου
«ςειρινασ» από το θχείο να μθν είναι μικρότερθ
από 113 dB, ςε απόςταςθ 3 μζτρων από το θχείο.
Θ λειτουργία τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να γίνεται
μζςω ανεξάρτθτου θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ,
το οποίο κα αςφαλίηεται με ξεχωριςτι αςφάλεια,
θ οποία κα αντικακίςταται εφκολα χωρίσ τθν
ανάγκθ εργαλείων.
Ο προμθκευτισ οφείλει να επιςυνάψει ςτθν
προςφορά
του πιςτοποιθτικό δοκιμϊν και
μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ ςειρινασ
για τουλάχιςτον τρεισ διαφορετικοφσ ιχουσ.
Να δοκεί ο τφποσ τθσ προςφερόμενθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ και το εργοςτάςιο καταςκευισ.
Πλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ κα αποδεικνφονται με πρωτότυπα
εργοςταςιακά ι νομίμωσ επικυρωμζνα φυλλάδια.
Οι αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ να φζρουν ςιμανςθ CE,
κα είναι ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και
να διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ για οχιματα,
αντίγραφο τθσ οποίασ νομίμωσ επικυρωμζνο να
κατατεκεί με τθν προςφορά.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των
κατατικζμενων
τεχνικϊν
φυλλαδίων
και
επιβεβαίωςθσ των αναφερόμενων τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ από τισ
καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ αυτϊν.
Φωτεινή ήμανςη
Θ φωτεινι ςιμανςθ του οχιματοσ να γίνεται με
αποςπϊμενθ εςωτερικι μπάρα φωτιςμοφ
τεχνολογίασ <<LED>>, θ οποία να μπορεί να
τοποκετθκεί εφκολα με βεντοφηεσ ςτον μπροςτινό
ανεμοκϊρακα του οχιματοσ.
Να φζρει ανκεκτικό καπάκι των ςωμάτων LED που
να περιορίηει τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και να
αντζχει ςτισ γρατηουνιζσ.
Το όλο ςφςτθμα κα είναι μικρϊν διατάςεων
(Ρλάτοσ : 24 με 28 cm και Φψουσ:4 με 5 cm), με
μαφρο καλοφπι από πολυανκρακικό υλικό και κα
διακζτει βραχίονα με δυνατότθτα
επιλογισ
κλιςθσ.
Να λειτουργεί με τάςθ 12VDC, να φζρει καλϊδιο
με αντάπτορα αναπτιρα με δφο διακόπτεσ, για τθν
ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ και τθν επιλογι
των μοτίβων, ενϊ κα διακζτει διπλό φωτιςμό μπλε
– κόκκινο με τουλάχιςτον τρία (03) διαφορετικά
μοτίβα.
Χρωματιςμόσ
Ο εξωτερικόσ χρωματιςμόσ των οχθμάτων κα είναι
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2.14.3.2

2.15
2.15.1

2.15.2
2.15.2.1
2.15.2.2
2.15.2.3

2.15.2.4
2.15.2.5
3
3.1

μεταλλικοφ χρϊματοσ. Θ ακριβισ απόχρωςθ κα
επιλεγεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στθν
οροφι των οχθμάτων να επικολλθκεί ο αρικμόσ
κυκλοφορίασ αυτοφ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
Υπθρεςία. Αριςτερά και δεξιά των κυρϊν (οδθγοφ
– ςυνοδθγοφ) κα τοποκετθκοφν αυτοκόλλθτα με
το ζμβλθμα του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθν Υπθρεςία πριν τθν παράδοςθ των
οχθμάτων. Επίςθσ κα φζρουν πινακίδεσ Λ.Σ. όλα
τα οχιματα με αφξοντα αρικμό που κα δοκεί από
τθν Υπθρεςία μασ κατά τθν τοποκζτθςθ των
αυτοκόλλθτων.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, κα τοποκετθκεί
κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κατάλλθλο
ςθμείο αυτοκόλλθτο (ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων)
ζνδειξθ χρθματοδοτοφμενθσ προμικειασ ςε όλα
τα οχιματα.
Λοιπά Παρελκόμενα
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα,
τουλάχιςτον από μία πλιρθ ςειρά εργαλείων –
παρελκόμενων αμζςου εξυπθρζτθςθσ (εργαλεία
όπωσ ςειρά κατςαβιδιϊν, πζνςα, κόπτθ, ςειρά
γερμανικϊν κλειδιϊν κ.λ.π.) τοποκετθμζνων ςε
ειδικό ςάκο ι κιβϊτιο. Πλα τα εργαλεία πρζπει να
είναι ιςχυρισ καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι να
ζχουν υποςτεί αντιοξειδωτικι προςταςία και
ςκλιρυνςθ και να αναφζρονται με λεπτομζρεια
ςτθν προςφορά του προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται
από τον παρακάτω εξοπλιςμό:
Ζνα
(01)
αρκρωτό
τρίγωνο
αςφαλείασ
(ςτάκμευςθσ).
Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ
τοποκετθμζνεσ ςε ειδικι κικθ.
Τρεισ (03) πυροςβεςτιρεσ με κακαρό βάροσ
τουλάχιςτον ζξι (06) κιλϊν, ζκαςτοσ, που να
καλφπτει το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EN-3 τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (CEN),
ςτακερά τοποκετθμζνουσ.
Ζνα (01) πλιρεσ φαρμακείο ςε ανάλογο κουτί.
Λυχνία επίςκεψθσ με μπαλαντζηα.
Εγγυημζνη Λειτουργία
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον
ζτθ ι 200.000 χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο).
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία
του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ
προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ
οποία αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ
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λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ. Θ
προςφορά κα ςυνοδεφεται και από ζγγραφο
αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.

3.2

Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν
προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ του όπωσ αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν
τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο
και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία, τθν οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των
ελζγχων και των Service των οχθμάτων (εργατικά
και ανταλλακτικά).

ΝΑΙ

Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που
πραγματοποιοφνται αυτά, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ
οίκου
(εγχειρίδιο
καταςκευαςτι). Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο
ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων
του
καταςκευαςτι.

3.3

Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για
περιςςότερα Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Επιπλζον,
ο
προμθκευτισ
να
δθλϊνει
υποχρεωτικά ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και εφόςον δεν μπορεί να
αποκαταςτακεί επιτόπου, θ οποιαδιποτε βλάβθ
από κινθτι μονάδα προμθκευτι, αναλαμβάνει να
καλφπτει με δαπάνεσ του τθ μεταφορά των
προςφερόμενων οχθμάτων, εντόσ 48ωρϊν από τθ
λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα κεντρικά ςυνεργεία του
ι
ςτο
πλθςιζςτερο εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο, ςτισ περιπτϊςεισ που:
α. Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιοδιποτε λόγο, από τα κατά
τόπουσ εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία του δθλωκζντοσ δικτφου εξυπθρζτθςθσ.
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3.6

3.7

3.8

3.9

β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία παφςει να
ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προμθκευτι, για οποιονδιποτε λόγο και εφόςον
δεν υφίςταται άλλο εξουςιοδοτθμζνο ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο του προμθκευτι, εντόσ
του ίδιου Νομοφ.
Επίςθσ, οφείλει κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν αντικατάςταςθ ι
επιςκευι εξαρτθμάτων των οχθμάτων, για κάκε
βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται από λάκοσ
χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι
ςυντιρθςθ, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ.
Ο προμθκευτισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ,
υποχρεοφται
να
ενθμερϊνει για οποιαδιποτε τροποποίθςθ
πραγματοποιείται
ςτο
δθλωκζν
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ και
εντόσ 24ωρϊν από αυτιν, το Αρχθγείο Λιμενικοφ
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επικςευάςιμθσ βλάβθσ
ενόσ οχιματοσ μθ προερχόμενθσ από κακι χριςθ
ι λόγω ατυχιματοσ, να αντικακίςταται
εξολοκλιρου από τθν προμθκεφτρια εταιρεία.
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ των
οχθμάτων ςε ανταλλακτικά και οργανωμζνο
Service τουλάχιςτον για μία δεκαετία (10) από τθν
παράδοςθ τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον προμθκευτι για
ανταλλακτικά πρζπει να ικανοποιοφνται άμεςα. Τα
ανταλλακτικά ι εξαρτιματα και θ εργαςία
τοποκζτθςθσ αυτϊν, που εγκακίςτανται από το
δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι να
καλφπτονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (01)
ζτουσ.
Ο προμθκευτισ να δθλϊςει το ςτακερό ποςοςτό
τθσ παρεχόμενθσ ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ των
ανταλλακτικϊν – αναλϊςιμων και τθσ εργαςίασ
του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επίςθμου τιμοκαταλόγου.
Θ παρεχόμενθ ζκπτωςθ να ιςχφει υποχρεωτικά, ςε
όλο το ανά τθν επικράτεια δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προςφερόμενου οχιματοσ και για όςο χρόνο
το όχθμα κατζχεται και χρθςιμοποιείται από το
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ.
Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία
οικονομικι
επιβάρυνςθ
τθσ
Υπθρεςίασ,
προλθπτικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των
οχθμάτων, θλεκτρονικό ζλεγχο μπαταρίασ και
δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό περιοδικό ζλεγχο),
παρζχοντασ ςχετικό πιςτοποιθτικό – διλωςθ. Ο εν
λόγω ζλεγχοσ να παρζχεται μία (01) φορά κάκε
ζτοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ
199

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.10

3.11

4
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςε όλο το ανά τθν
επικράτεια
δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ
του
προςφερόμενου οχιματοσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν τεχνικι
του προςφορά να υποβάλλει κατάςταςθ του
δικτφου εξυπθρζτθςθσ ςυνεργείων ςε όλθ τθ
Χϊρα.
Οι ανωτζρω παράγραφοι (3.1, 3.2 , 3.3, 3.4, 3.7 &
3.8) υποχρεωτικά να ιςχφουν και για τθν θχθτικι
ςιμανςθ και για τθ ςυςκευι ψφξθσ του χϊρου
επιβατϊν.
Παράδοςη - Παραλαβή
Παράδοςη
Τοποκεςία
Θ παράδοςθ του οχιματοσ κα πραγματοποιθκεί
με δαπάνεσ του προμθκευτι εντόσ Νομοφ Αττικισ
ςε χϊρο που κα υποδειχκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ
από τθν Υπθρεςία μασ.
Το όχθμα να παραδοκεί ζτοιμο προσ λειτουργία,
με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι του,
προςκζτου add blue (εφόςον διακζτει) και υγρό
πλφςθσ κρυςτάλλων, αντιψυκτικό. Θ δε ςτάκμθ
των λιπαντικϊν να βρίςκεται ςτα προβλεπόμενα
από τον καταςκευαςτι επίπεδα.
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Παραλαβή
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παραλαβισ από τθν Υπθρεςία κα είναι
ζνασ (01) μινασ από τθν παράδοςθ των οχθμάτων.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Κακζνα από τα οχιματα κα επικεωρείται για τθν
επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα
παρελκόμενα και γενικά τθν ςυμφωνία με τουσ
όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ.
Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ γίνεται με τθν οδιγθςθ
του οχιματοσ με οδθγοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε
διαδρομι 50 χιλιομζτρων, όπου γίνεται ζλεγχοσ
τθσ καλισ λειτουργίασ του κινθτιρα, του
φωτιςμοφ, τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ, κλείςιμο
κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ψφξθσ,
αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του
εξοπλιςμοφ των οχθμάτων. Μετά το τζλοσ τθσ
διαδρομισ γίνεται ζλεγχοσ εξωτερικόσ του
κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων, του
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διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων υγρϊν ςτο
όχθμα για διαπίςτωςθ τυχόν διαρροϊν. Οι
δαπάνεσ του λειτουργικοφ ελζγχου βαρφνει τον
προμθκευτι (π.χ. καφςιμα).
Εκπαίδευςη
Με τθν παράδοςθ των οχθμάτων ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει δωρεάν, με
κατάλλθλο προςωπικό, ςτισ εγκαταςτάςεισ του,
τζςςερισ (04) τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε κζματα
χειριςμοφ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του
οχιματοσ.
Εγχειρίδια
Κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται με πλιρθ ςειρά
τεχνικϊν εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Να δοκοφν δφο (02) πλιρεισ ξεχωριςτζσ ςειρζσ
τεχνικϊν εγχειριδίων ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν,
κακϊσ και εικονογραφθμζνοσ κατάλογοσ ι
διαφάνειεσ ανταλλακτικϊν, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, για τθ Διαχείριςθ Υλικοφ και
τα Κεντρικά Συνεργεία. Επιπλζον τα ανωτζρω κα
δοκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν
επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΔΕΜ). Σε περίπτωςθ που
υπάρχει online βάςθ δεδομζνων όπου μποροφν να
παρζχονται όλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ, τότε
ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν
Υπθρεςία πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω βάςθ.
Παρατηρήςεισ
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι
προδιαγραφι αναλυτικά νοείται ότι κα
πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ
τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ
τθσ τεχνολογίασ, ςτθν κατθγορία αυτι
των
οχθμάτων.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ, τθν κάκε
προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι
περιγραφι του προςφερόμενου οχιματοσ όπου ο
κάκε προμθκευτισ κα απαντά παράγραφο προσ
παράγραφο και με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ, ςε
όλα τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ πρζπει
να προςδιορίηεται με ςαφινεια τα ςθμεία
απόκλιςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κεφάλαιο 8. Αξιολόγηςη - Βαθμολογία
Ομάδεσ Αξιολόγηςησ
Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
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Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίδονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 – 120
βακμοφσ. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ
που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται
ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 60 και 40 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+………….+ςν*Κν (1)
Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+…..ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ.
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μεγ. – Μ ελαχ.)
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
<< Μ μεγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη
Ομάδα Α:

Α/Α

Κεφάλαιο/
Παρ/φοι

1

§ 2.2.2

2

§ 2.12.6

Σεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητασ - Απόδοςησ
τοιχεία

Απαιτοφμενθ ιςχφσ τουλάχιςτον 180 ίππων. Μεγαλφτερθ
ιςχφσ κινθτιρα κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Να φζρει μία (01) πόρτα ςτθν κζςθ του οδθγοφ και
τουλάχιςτον μία (01) πόρτα ςτθ δεξιά πλευρά του οχιματοσ.
Να περιγραφεί αναλυτικά θ διάταξθ ειςόδου των κυρϊν
κακϊσ και ο τρόποσ επιβίβαςθσ – αποβίβαςθσ των
επιβαινόντων.
Πλεσ οι πόρτεσ να αςφαλίηουν με κλειδαριζσ αςφαλείασ.
Θ φπαρξθ και δεφτερθσ πόρτα ςτθ δεξιά πλευρά για τθν
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υντελεςτήσ
Βαρφτητασ

20 %

10 %

Βαθμολογία

3

4

5

5

6

§ 2.12.15

§ 2.12.18

§ 2.12.23

§ 2.12.31

§ 2.12.32

επιβίβαςθ – αποβίβαςθ των επιβαινόντων κα αξιολογθκεί
κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Το πϊμα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να κλειδϊνει (με κλειδί
αςφαλείασ), εφόςον δεν αςφαλίηει με διαφορετικό τρόπο.
Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να είναι
τουλάχιςτον 150 λίτρα.
Μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Δφο (02) εξωτερικοφσ κακρζπτεσ (ζνασ ανά πλευρά) και ζνα
εςωτερικό.
Θ φπαρξθ κερμαινόμενων και θλεκτρικά ρυκμιηόμενων
κακρεπτϊν κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ενόσ εκ των
δφο θ βακμολόγθςθ κα είναι κατά το ιμιςυ.
Να είναι εφοδιαςμζνα με αιςκθτιρεσ παρκαρίςματοσ
(parktronik) τεςςάρων (04) ςθμείων, τουλάχιςτον ςτο πίςω
μζροσ, με θχθτικι και οπτικι ζνδειξθ για τον οδθγό.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ ελζγχου οπιςκοπορείασ και
παρκαρίςματοσ με κάμερα ςτο πίςω μζροσ και μόνιτορ ςτθ
κζςθ του οδθγοφ κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον
πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Θ φπαρξθ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ GPS (μόνιμο ι
αποςπϊμενο) με χάρτεσ Ελλάδοσ πρόςφατθσ ζκδοςθσ κα
αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ.
Θ φπαρξθ Cruise control κα αξιολογθκεί κετικά ςφμφωνα με
τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ
Άκροιςμα Α Ομάδασ:
Ομάδα Β:

5%

5%

10 %

5%

5%
60 %

Εγγυήςεισ – Χρόνοσ Παράδοςησ
Α/Α

Κεφάλαιο/
Παρ/φοι

τοιχεία

1

§ 3.1

Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ για ζξι (06) τουλάχιςτον ζτθ ι 200.000
χιλιόμετρα (όποιο ζρκει πρϊτο). Κατά τθν διάρκεια τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο προμθκευτισ ευκφνεται για τθν
καλι λειτουργία του μζςου και του εξοπλιςμοφ του όπωσ
αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι, θ οποία
αναφζρεται ςτθν ομαλι και ανεμπόδιςτθ λειτουργία του
πλιρουσ οχιματοσ. Επίςθσ. Θ προςφορά κα ςυνοδεφεται και
από ζγγραφο αντιςκωριακισ προςταςίασ για ζξι (06)
τουλάχιςτον ζτθ.

2

§ 3.2

Επιπλζον εγγυθμζνθ λειτουργία κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο
προμθκευτισ οφείλει να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ του οχιματοσ και του εξοπλιςμοφ του όπωσ
αυτόσ προδιαγράφεται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι χωρίσ
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υντελεςτήσ
Βαρφτητασ

20 %

Βαθμολογία

καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ.
Στθν προςφορά να υπάρχει ρθτι διαβεβαίωςθ του
προμθκευτι ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ αναλαμβάνει τόςο ςτα κεντρικά, όςο και ςτα
εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία, τθν
οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των ελζγχων και των Service
των οχθμάτων (εργατικά και ανταλλακτικά).

10 %

Να δθλϊνονται υποχρεωτικά τα διανυκζντα χιλιόμετρα ι τα
χρονικά διαςτιματα που πραγματοποιοφνται αυτά,
ςφμφωνα με τισ προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ του
καταςκευαςτικοφ οίκου (εγχειρίδιο καταςκευαςτι). Να
κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο
φυλλάδιο όλων των προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων του
καταςκευαςτι.

3

§ 4.1.3

Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ για περιςςότερα
Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον πίνακα
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Χρόνοσ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και
μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα αξιολογθκεί κετικά
ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
Άκροιςμα Β Ομάδασ:
Σφνολο Ομάδων Α και Β

10 %

40 %
100 %

ΕΙΔΟ ΙΑ:
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΤΟ (02) ΒΤΣΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ
1. ΕΙΑΓΩΓΘ
1.1. κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό τθν προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο δφο (02)
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Βυτιοφόρων οχθμάτων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του άμεςου ανεφοδιαςμοφ των επιχειρθςιακϊν
μζςων του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
1.2 χετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.
1.2.2 Ρλθροφορίεσ από το εμπόριο.
1.2.3 Θ ιςχφουςα νομοκεςία.
ENOTHTA

2
2.1

2.2

2.3

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
Τα βυτιοφόρα οχιματα, πλιρθ ι ολοκλθρωμζνα,
πρζπει να είναι καινοφργια, το πλζον πρόςφατο
μοντζλο παραγωγισ, να πλθροί τισ απαιτιςεισ του
προτφπου Euro VI (όπωσ απαιτείται από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία) και καταςκευαςμζνα το
τελευταίο δωδεκάμθνο (12) από τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερα,
αμεταχείριςτα,
ςφγχρονθσ
καταςκευισ
και
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ. Να είναι διαξονικά και
κατάλλθλα μορφολογικά για βυτιοφόρο όχθμα
μεταφοράσ, μετάγγιςθσ και διανομισ τουλάχιςτον
9.000 λίτρων καυςίμων (πετρελαίου -αμόλυβδθσ
βενηίνθσ), χωρίσ τθ βοικεια άλλων ςυγκροτθμάτων.

ΝΑΙ

Τα προςφερόμενα οχιματα να διακζτουν ζγκριςθ
τφπου, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2007/46/ΕΚ όπωσ
ιςχφει, που ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με τθν
ΚΥΑ/29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112/Β/2009), όπωσ
ιςχφει (Ευρωπαϊκι ζγκριςθ τφπου ι εκνικι ζγκριςθ
τφπου, ςφμφωνα με τθν ΥΑ 5299/406/12 (ΦΕΚ Β
2840/23-10-2012), όπωσ ιςχφει). Το Ριςτοποιθτικό
Ζγκριςθσ Τφπου και το Δελτίο Κοινοποίθςθσ Ζγκριςθσ
Τφπου των οχθμάτων να κατατεκοφν με τθν τεχνικι
προςφορά και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ
που δεν είναι ςτα Ελλθνικά. Εναλλακτικά, δφναται να
υποβλθκοφν το εν λόγω Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ
τφπου και το Δελτίο Κοινοποίθςθσ Ζγκριςθσ Τφπου
(με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά) κατά τθν
παράδοςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι να υποβλθκεί με
τθν τεχνικι προςφορά Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των
νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου
αναδόχου πωσ το εν λόγω Ριςτοποιθτικό και το
Δελτίο
Κοινοποίθςθσ
Ζγκριςθσ
Τφπου
κα
προςκομιςτοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του
Αναδόχου κατά τθν παράδοςθ των οχθμάτων.

ΝΑΙ

Το πλαίςιο ζκαςτου οχιματοσ να ζχει Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ (C.O.C.) ωσ προσ τον εγκεκριμζνο
τφπο, το οποίο να κατατεκεί κατά τθν παράδοςθ του
οχιματοσ και να ςυνοδεφεται από επίςθμθ

ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ENOTHTA

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ
που δεν είναι ςτα Ελλθνικά. Το πλιρεσ ι
ολοκλθρωμζνο προςφερόμενο όχθμα να ζχει
αντίςτοιχο Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ (C.O.C.) ωσ
προσ τον εγκεκριμζνο τφπο, εφόςον προβλζπεται από
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, το οποίο να κατατεκεί
κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ και να
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά.
Να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά Υπεφκυνθ
Διλωςθ του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του
υποψιφιου αναδόχου πωσ το Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ του πλαιςίου και τυχόν Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ
του πλιρουσ ι ολοκλθρωμζνου
οχιματοσ, εφόςον προβλζπεται από τθν ιςχφουςα
νομοκεςία, κα προςκομιςτοφν με μζριμνα και
δαπάνεσ του Αναδόχου κατά τθν παράδοςθ του
οχιματοσ.
2.4

2.5
2.5.1

2.5.2

Το πλαίςιο, θ υπερκαταςκευι και εν γζνει όλα τα
επιμζρουσ εξαρτιματα να πλθροφν τισ απαιτιςεισ
των ιςχυουςϊν διατάξεων τθσ Συμφωνίασ ADR, όπωσ
ιςχφει. Τα πλιρθ ι ολοκλθρωμζνα βυτιοφόρα
οχιματα να διακζτουν Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ
Οχιματοσ ADR, ςε δίγλωςςθ μορφι, ςε ιςχφ. Το
Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Οχιματοσ ADR να κατατεκεί
με τθν παράδοςθ του βυτιοφόρου. Να υποβλθκεί με
τθν τεχνικι προςφορά Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των
νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου
αναδόχου που να βεβαιϊνει τθν καταλλθλότθτα του
πλαιςίου για τθν μετατροπι του ςε όχθμα μεταφοράσ
καυςίμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ADR
και πωσ το Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Οχιματοσ ADR κα
προςκομιςτεί με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου
κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ.

ΝΑΙ

ΚΙΝΘΤΘΑΣ

ΝΑΙ

Ρετρελαιοκινθτιρασ,
υδρόψυκτοσ,
άμεςου
ψεκαςμοφ (common rail), υπερτροφοδοτοφμενοσ υπερπλθροφμενοσ
(turbo),
αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ Euro VI (όπωσ απαιτείται από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία) και ςφςτθμα ψφξθσ του αζρα
ειςαγωγισ (intercooler ι aftercooler ι ιςοδφναμο).

ΝΑΙ

Απαιτοφμενθ ιςχφσ κινθτιρα τουλάχιςτον 180 kW.
Να
Απαιτοφμενθ μζγιςτθ ροπι κινθτιρα τουλάχιςτον αναφερκο
950 Nm. Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα /μεγαλφτερθ φν οι τιμζσ
μζγιςτθ ροπι κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα ιςχφοσ και
με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
ροπισ.
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2.5.3

Να αναφερκοφν οι εκπομπζσ ρφπων (αερίων και
ςτερεϊν ςωματιδίων) του κινθτιρα και τα ευρωπαϊκά
πρότυπα με τα οποία ςυμμορφϊνεται.

Να
αναφερκο
φν

2.5.4

Ο κινθτιρασ να είναι ςυνδεδεμζνοσ και
τοποκετθμζνοσ κατάλλθλα, ϊςτε να αποφεφγεται
οποιοςδιποτε κίνδυνοσ για το φορτίο από κζρμανςθ
ι ανάφλεξθ.

ΝΑΙ

Να φζρει θλεκτρονικό περιοριςτι ταχφτθτασ,
ςφμφωνα με τθν κοινοτικι οδθγία 2002/85/ΕΚ του
ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και ςυμβουλίου, όπωσ
ιςχφει, και τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ. Ο
θλεκτρονικόσ περιοριςτισ ταχφτθτασ να ρυκμιςτεί
ςτα 90 km/h.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΘΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ

ΝΑΙ

Tο κιβϊτιο ταχυτιτων να είναι αυτοματοποιθμζνο
(ςειριακό) ι πλιρωσ αυτόματο με τουλάχιςτον ζξι
(06) εμπρόςκιων και μίασ (01) οπίςκιασ. Θ αλλαγι
των ςχζςεων να γίνεται χωρίσ τθν χριςθ πεντάλ
ςυμπλζκτθ.

ΝΑΙ

Διαφορικό: Το βιμα διαφορικοφ να είναι κατάλλθλο
για να μπορεί το όχθμα, με πλιρεσ φορτίο, να
ανζλκει ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερεσ κλίςεισ
δρόμου. Να αναφερκεί το ποςοςτό κλίςθσ του
δρόμου για το οποίο το όχθμα μπορεί να ανζλκει με
πλιρεσ φορτίο.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΝΑΙ

Το τιμόνι να είναι ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ.
Στθν προςφορά να αναφζρεται θ διάμετροσ κφκλου
ςτροφισ ςε μζτρα.

ΝΑΙ

2.7.2

Το τιμόνι να είναι υδραυλικό με ςφςτθμα αυτόματθσ
επαναφοράσ και κλειδϊματοσ.

ΝΑΙ

2.7.3

Θ κολϊνα του τιμονιοφ να είναι ρυκμιηόμενθ ςε φψοσ
και κλίςθ.

ΝΑΙ

2.5.5

2.6
2.6.1

2.6.2

2.7
2.7.1

2.8
2.8.1

2.8.2

ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ

ΝΑΙ

Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ να είναι εργοςταςιακοφ
τφπου κατάλλθλου για βυτιοφόρο όχθμα και να
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ κίνθςθσ και
φόρτωςθσ αυτοφ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.

ΝΑΙ

Θ εμπρόςκια ανάρτθςθ να είναι με ςοφςτεσ (ςτθν

ΝΑΙ
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προςφορά να περιγραφεί θ τεχνικι αντοχι),
αποςβεςτιρεσ
ταλάντωςθσ
(αμορτιςζρ),
υδραυλικοφσ, τθλεςκοπικοφσ και να φζρει
αντιςτρεπτικι δοκό.
2.8.3
2.9
2.9.1

2.9.2

2.9.3

2.9.4

2.9.5

2.9.6

Θ οπίςκια ανάρτθςθ να είναι με αερόφουςκεσ
κατάλλθλου τφπου για τθν μεταφορά των καυςίμων.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΔΘΣΘΣ

ΝΑΙ

Αερόφρενα διπλοφ κλειςτοφ κυκλϊματοσ, που να
επενεργοφν ςε όλουσ τουσ τροχοφσ με τα απαραίτθτα
ςε αρικμό και όγκο αεροφυλάκια.

ΝΑΙ

Θ πζδθςθ να γίνεται εμπρόσ και πίςω τουλάχιςτον με
αεριηόμενουσ δίςκουσ. Να προςφερκοφν τζςςερισ
(04) εφεδρικοί αεριηόμενοι δίςκοι.

ΝΑΙ

Να φζρει κατάλλθλο ςφςτθμα για τθν αποφυγι
υγροποίθςθσ των υδρατμϊν ςτα κυκλϊματα του
πεπιεςμζνου αζρα.

ΝΑΙ

Να φζρει χειροπζδθ (χειρόφρενο) αςφαλείασ,
μθχανικι, θ λειτουργία τθσ οποίασ να επιτυγχάνεται
με μικρό χειρομοχλό τοποκετθμζνο κοντά ςτθν κζςθ
του οδθγοφ.

ΝΑΙ

Να φζρει υποχρεωτικά ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ
τροχϊν (A.B.S.), θλεκτρονικό ςφςτθμα ευςτάκειασ
(E.S.P.),
θλεκτρονικό
ςφςτθμα
ελζγχου
φρεναρίςματοσ (E.B.S.) και Σφςτθμα Ελζγχου
Ολίςκθςθσ (A.S.R.).

ΝΑΙ

Το ςφςτθμα πζδθςθσ να είναι κατάλλθλα μελετθμζνο
και καταςκευαςμζνο ϊςτε, αφενόσ μεν να είναι
αδφνατθ θ εκκίνθςθ του οχιματοσ πριν θ πίεςθ του
αζρα ςτα αεροφυλάκια λάβει τθν ελάχιςτθ
απαιτοφμενθ τιμι και αφ’ετζρου τυχόν απϊλεια τθσ
πίεςθσ του αζρα από τα αεροφυλάκια ι το δίκτυο
ςωλθνϊςεων να ζχει επακόλουκο τθν πζδθςθ του
οχιματοσ.

ΝΑΙ

2.9.7

Να φζρει και υποχρεωτικά δευτερεφον ςφςτθμα
πζδθςθσ, δθλαδι ςφςτθμα επιβράδυνςθσ τφπου
Retarder ι Μχανόφρενο-κλαπζτο ι ιςοδφναμο.
Να
Δευτερεφον ςφςτθμα επιβράδυνςθσ τφπου Retarder αναφερκοφν
κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Ρίνακα
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.

2.10

ΣΩΤΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΙΣΩΤΑ

ΝΑΙ

Τα ςϊτρα (ηάντεσ) να είναι καταςκευαςμζνα από

ΝΑΙ

2.10.1

208

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ENOTHTA

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

χυτοςίδθρο (χαλφβδινα). Να προςφερκοφν ζξι (06)
όμοια εφεδρικά ςϊτρα.
2.10.2

Οι διαςτάςεισ των ηαντϊν και των ελαςτικϊν να είναι
κατάλλθλεσ ςφμφωνα με το εγχειρίδιο του
καταςκευαςτι για τον προςφερόμενο τφπο
οχιματοσ.

ΝΑΙ

Ο κωδικόσ ταχφτθτασ των ελαςτικϊν επιςϊτρων να
καλφπτει τθν ανϊτατθ ταχφτθτα και το φορτίο του
οχιματοσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
καταςκευαςτι του οχιματοσ.

ΝΑΙ

2.10.4

Να φζρει αλεξίβορβα (λαςπωτιρεσ) ςε όλουσ τουσ
τροχοφσ.

ΝΑΙ

2.10.5

Τα ελαςτικά να είναι υποχρεωτικά καινοφργια, όχι
από αναγόμωςθ, ακτινωτοφ τφπου (radial)
καταςκευισ τελευταίου δωδεκαμινου (12) πριν τθν
παράδοςθ του οχιματοσ (μικρότερο χρονικό
διάςτθμα προ τθσ παράδοςθσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ), χωρίσ αεροκαλάμουσ (tubeless) και
ανάλογθσ αντοχισ του φορτίου κάκε άξονα.

Να
αναφερκε
ί

Τα ελαςτικά κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουλίου
2009 <<για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ
αςφάλειασ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των
ρυμουλκοφμενων τουσ, και των ςυςτθμάτων
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν τεχνικϊν
μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά>>
(ΕΕ L200 τθσ 31.7.2009, ς.1), όπωσ ζχει τροποποιθκεί
και ιςχφει, για τθν κατθγορία των οχθμάτων για τθν
οποία προορίηονται *βλ. Άρκρο 8 (ταξινόμθςθ
ελαςτικϊν) ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και κα
ςυνοδεφονται κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ από
ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα
με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ που αναφζρονται
ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 8 ανωτζρω Κανονιςμοφ και
του Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΘΕ Αρικ. 117 του Ραραρτιματοσ
IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ, όπωσ ζχουν
τροποποιθκεί και ιςχφουν. Εντόσ τθσ τεχνικισ του
προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα υποβάλλει
ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του περί προςκόμιςθσ τθσ ανωτζρω
ζγκριςθσ τφπου. Να είναι καταςκευισ τελευταίου
δωδεκαμινου (12) πριν από τθν παράδοςθ των
οχθμάτων, καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ, χωρίσ
αεροκάλαμουσ (TUBELESS), κατάλλθλα για εντόσ

ΝΑΙ

2.10.3

2.10.6
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δρόμου
χριςθ
(ςφμφωνα
με
τισ
προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του καταςκευαςτικοφ
οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ ίδιου
τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ ςθμείο του
οχιματοσ.
2.10.7

2.10.8

2.11
2.11.1
2.11.1.1

2.11.1.2
2.11.2
2.11.2.1

2.11.3
2.11.3.1

2.11.3.2

Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, με επίςωτρο
του ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε ευπρόςιτο και
αςφαλζσ ςθμείο του οχιματοσ.

ΝΑΙ

Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο τφποσ, οι
διαςτάςεισ και οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ των
προςφερόμενων ελαςτικϊν.

ΝΑΙ

ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ

ΝΑΙ

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

Στο κάλαμο των επιβατϊν να υπάρχει τοποκετθμζνο
τουλάχιςτον ζνα (01) φωτιςτικό ςϊμα που κα
παρζχει άπλετο φωτιςμό. Να είναι τζτοιου τφπου,
ϊςτε να περιορίηεται ο ενοχλθτικόσ κατά τθν
οδιγθςθ
αντικατοπτριςμόσ
ςτον
εμπρόςκιο
ανεμοκϊρακα και να λειτουργεί με ξεχωριςτό
διακόπτθ.

ΝΑΙ

Να υπάρχει ρευματοδότθσ για τθν ςφνδεςθ φορθτισ
λυχνίασ επίςκεψθσ (μπαλαντζηα).

ΝΑΙ

ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

Το όχθμα να φζρει όλα τα ςυςτιματα φωτιςμοφ και
περιμετρικισ ςιμανςθσ, με αντανακλαςτικζσ ταινίεσ,
που προβλζπονται από τον Κ.Ο.Κ και τθν ιςχφουςα
Ελλθνικι νομοκεςία για τα οχιματα που μεταφζρουν
υγρά καφςιμα. Επιπλζον, να φζρει φϊτα ομίχλθσ
εμπρόσ ? πίςω και φϊτα πίςω κίνθςθσ που να
λειτουργοφν αυτόματα με τθν τοποκζτθςθ τθσ
όπιςκεν.

ΝΑΙ

ΣΕΙΘΝΑ - ΘΧΘΤΙΚΘ ΣΘΜΑΝΣΘ

ΝΑΙ

Θ θχθτικι ςιμανςθ του βυτιοφόρου οχιματοσ να
γίνεται μζςω θλεκτρονικισ ςειρινασ. Ο ενιςχυτισ τθσ
θλεκτρονικισ ςειρινασ να ζχει όςο το δυνατόν
μικρότερεσ διαςτάςεισ και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο (εκτόσ του χϊρου εμπρόςκιασ
κονςόλασ), κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ.

ΝΑΙ

Θ θλεκτρονικι ςειρινα να λειτουργεί με θλεκτρικό
ρεφμα τάςθσ 12VDC με γείωςθ κετικοφ ι αρνθτικοφ

ΝΑΙ
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πόλου και να ζχει μικρι κατανάλωςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ, θ οποία ςε κζςθ STAND-BY να είναι
μικρότερθ από 150mA.
2.11.3.3

Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει ιςχφ
τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ εξόδου του ιχου
ςειρινασ από το θχείο να είναι τουλάχιςτον 113DB ςε
απόςταςθ 3 μζτρων από αυτό, για όλουσ τουσ
ηθτοφμενουσ ιχουσ.

ΝΑΙ

Ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίςει κατά τθν
παράδοςθ του οχιματοσ, πιςτοποιθτικό δοκιμϊν και
μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ ςειρινασ.

ΝΑΙ

Θ ιςχφσ εξόδου του ενιςχυτι να είναι τουλάχιςτον
100Watts. Ο ενιςχυτισ να παρζχει τθν δυνατότθτα
επιλογισ τριϊν τουλάχιςτον διαφορετικϊν ιχων
ςειρινασ (απαραίτθτοι τόνοι Wail, Yelp, Horn), ςε
περιοχι ςυχνότθτασ από 500 ζωσ 1800 Hz, κακϊσ και
εκπομπισ ομιλίασ από το θχείο με ζνα μικρόφωνο χειριςτιριο, ςυνδεδεμζνο ςτον ενιςχυτι με
αποςπϊμενο ςπειροειδζσ καλϊδιο. Από αυτό να
πραγματοποιοφνται όλοι οι χειριςμοί τθσ θχθτικισ
ςιμανςθσ και να φζρει κομβίο ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ
τθσ ομιλίασ.

ΝΑΙ

Να υπάρχει διακόπτθσ πλιρουσ ενεργοποίθςθσ απενεργοποίθςθσ τθσ ςειρινασ ςτο χϊρο του
οδθγοφ.

ΝΑΙ

Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από τυχαία
αναςτροφι των πόλων και να είναι εφοδιαςμζνοσ με
αςφάλεια που να αντικακίςταται εφκολα και χωρίσ
τθν ανάγκθ εργαλείων.

ΝΑΙ

Στθ τεχνικι προςφορά να υποβλθκεί ο τφποσ τθσ
προςφερόμενθσ θχθτικισ ςιμανςθσ και το
εργοςτάςιο καταςκευισ.

ΝΑΙ

Θ τροφοδοςία τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να γίνεται
μζςω ανεξάρτθτου θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ, το
οποίο κα αςφαλίηεται με ξεχωριςτι αςφάλεια, θ
οποία κα αντικακίςταται εφκολα χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων.

ΝΑΙ

2.11.3.10 Οι αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ να φζρουν ςιμανςθ CE, να
είναι ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και να
διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου, ςφμφωνα
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί θλεκτρομαγνθτικισ
ςυμβατότθτασ για οχιματα, αντίγραφο του οποίου

ΝΑΙ

2.11.3.4

2.11.3.5

2.11.3.6

2.11.3.7

2.11.3.8

2.11.3.9
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να κατατεκεί με τθν προςφορά.
2.11.3.11 Θ τοποκζτθςθ τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να γίνει ςε
ςυνεννόθςθ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Υπθρεςίασ ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ./ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΜ.

ΝΑΙ

2.11.3.12 Να κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά επαρκι
τεχνικά φυλλάδια ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα
από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ
για τθν
επιβεβαίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ με τθν
παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.

ΝΑΙ

2.12

ΣΥΣΣΩΕΥΤΘΣ

ΝΑΙ

Να φζρει κατάλλθλο/ουσ ςυςςωρευτι/ζσ 12 ι 24
VoltDC, κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ και κατάλλθλθσ
εντάςεωσ εναλλάκτθ, τοποκετθμζνο/ουσ ςε
κατάλλθλθ αςφαλι υποδοχι, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

2.12.2

Οι ςυςςωρευτζσ να ζχουν αντιπαραςιτικι διάταξθ με
γειωμζνο αρνθτικό πόλο.

ΝΑΙ

2.12.3

Με τθν τεχνικι προςφορά ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα
δεςμεφεται ότι οι ςυςςωρευτζσ και ο εναλλάκτθσ
είναι κατάλλθλοι και μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ
αυξθμζνεσ καταναλϊςεισ του βυτιοφόρου ςε
θλεκτρικό ρεφμα.

ΝΑΙ

Να φζρει αναμονι ςε κατάλλθλο ςθμείο, για τθν
τοποκζτθςθ πομποδζκτθ (αςυρμάτου) και κεραίασ
αυτοφ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ
ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ ? ΕΛ. ΑΚΤ/ΔΕΜ.

ΝΑΙ

Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και όλεσ οι
καλωδιϊςεισ, να είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ
Ελλθνικοφσ και Κοινοτικοφσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ
και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

ΟΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

Το βυτιοφόρο πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα
απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ
λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του
οχιματοσ. Να φζρει τουλάχιςτον τα παρακάτω:

ΝΑΙ

2.15.1.1

Ταχφμετρο ςτον πίνακα ελζγχου.

ΝΑΙ

2.15.1.2

Στροφόμετρο με ζνδειξθ εξωτερικισ κερμοκραςίασ,
ϊρασ και θμερομθνίασ ςτον πίνακα ελζγχου.

ΝΑΙ

2.12.1

2.13

2.14

2.15
2.15.1
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2.15.1.3

Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου ςτον πίνακα ελζγχου.

ΝΑΙ

2.15.1.4

Δείκτθ κερμοκραςίασ ψυκτικοφ (μθχανισ).

ΝΑΙ

2.15.1.5

Ψθφιακό (θλεκτρονικό) αντιεκρθκτικό ταχογράφο,
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει.
Kατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ να προςκομιςκεί
βεβαίωςθ
πιςτοποίθςθσ
ταχογράφου
και
αυτοκόλλθτο ςε εμφανζσ ςθμείο επί τθσ καμπίνασ.
Να υπάρχει ςτον πίνακα ελζγχου ζνδειξθ για τυχόν
ςφάλμα του ταχογράφου.

ΝΑΙ

2.15.1.6

Θχθτικό όργανο.

ΝΑΙ

2.15.1.7

Ενδεικτικι λυχνία ελλιποφσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν
ςτον πίνακα ελζγχου.

ΝΑΙ

2.15.1.8

Ενδεικτικι λυχνία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ ςτον
πίνακα ελζγχου.

ΝΑΙ

2.15.1.9

Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτθμάτων E.S.P,
A.B.S , E.B.S. και A.S.R. ςτον πίνακα ελζγχου.

ΝΑΙ

2.15.1.10 Δείκτεσ πίεςθσ αζρα, αεροφυλακίων και χειρόφρενου
ςτον πίνακα ελζγχου.

ΝΑΙ

2.15.1.11 Σφςτθμα
θλεκτροκίνθτων
υαλοκακαριςτιρων
τουλάχιςτον δφο (02) ταχυτιτων και ςφςτθμα πλφςθσ
του αλεξινεμου με νερό.

ΝΑΙ

2.15.1.12 Ηϊνεσ αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ, εκ
των οποίων οι δφο (02), οδθγοφ - ςυνοδθγοφ να είναι
αυτόματεσ τριϊν (03) ςθμείων, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ και τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ.

ΝΑΙ

2.15.1.13 Να φζρει προςαρμοςμζνα υποςτθρίγματα κεφαλισ,
ενςωματωμζνα ςε όλα τα κακίςματα. Κακίςματα με
ςτακερό ενιαίο με το υπόλοιπο κάκιςμα υποςτιριγμα
κεφαλισ και όχι προςαρμοςμζνο είναι αποδεκτά από τθν
Υπθρεςία μασ.

ΝΑΙ

2.15.1.14 Να φζρει δεξαμενι καυςίμου τουλάχιςτον 200
λίτρων θ πρόςβαςθ τθσ οποίασ να αςφαλίηει και να
ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

2.15.1.15 Να φζρει δεξαμενι με πϊμα αςφαλείασ πρόςκετου
(AdBlue) τουλάχιςτον είκοςι πζντε (25) λίτρων με
δείκτθ ςτάκμθσ ςτον πίνακα ελζγχου θ πρόςβαςθ τθσ
οποίασ να αςφαλίηει.

ΝΑΙ

2.15.1.16 Να φζρει Cruisecontrol.

ΝΑΙ
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2.15.1.17 Να φζρει υαλοπίνακεσ αςφαλείασ τφπου Securit.

ΝΑΙ

2.15.1.18 Να φζρει αντθλιακζσ μεμβράνεσ ςτουσ θλεκτρικοφσ
υαλοπίνακεσ οδθγοφ ? ςυνοδθγοφ, αποχρϊςεωσ
ςφμφωνθσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ.

ΝΑΙ

2.15.1.19 Να φζρει βομβθτι και κάμερα οπιςκοπορείασ.

ΝΑΙ

2.15.1.20 Να φζρει μθχανικό μθχανιςμό ανάκλιςθσ τθσ
καμπίνασ, μζςω χειραντλίασ υδραυλικισ λειτουργίασ.

ΝΑΙ

2.15.1.21 Να φζρει εξωτερικό ςκιάδιο ανεμοκϊρακα
(κεραμίδι).

ΝΑΙ

2.15.1.22 Τα παράκυρα οδθγοφ - ςυνοδθγοφ να είναι
θλεκτρικισ λειτουργίασ.

ΝΑΙ

2.15.1.23 Να φζρει ράδιο CD με RDS και USB MP3 Player με
θχεία και κεραία το οποίο να ζχει δυνατότθτα
ςφνδεςθσ με κινθτό μζςω Bluetooth επικοινωνίασ.
Επίςθσ να φζρει πλοθγό με Ελλθνικοφσ χάρτεσ και
κεραία GPS. Σε περίπτωςθ που το όχθμα δεν φζρει
εργοςταςιακό ενςωματωμζνο πλοθγό γίνεται
αποδεκτόσ από τθν Υπθρεςία μασ και ανεξάρτθτθ
ςυςκευι-πλοθγόσ του εμπορίου με ενςωματωμζνουσ
Ελλθνικοφσ χάρτεσ και κεραία GPS.

ΝΑΙ

2.15.1.24 Να φζρει κατάλλθλουσ εξωτερικοφσ κακρζπτεσ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι
Νομοκεςία οι οποίοι να είναι, θλεκτρικά
ρυκμιηόμενοι, αντικαμβωτικοί, κερμαινόμενοι και
ευρυγϊνιοι.

ΝΑΙ

2.15.1.25 Να φζρει ζνα (01) πρόςκετο κακρζπτθ πεηοδρομίου
ςτθν πόρτα του ςυνοδθγοφ και ζνα (01) κακρζπτθ ςτο
κεραμίδι εμπρόσ ςτο μεςαίο ι δεξιό μζροσ του
ανεμοκϊρακα για τθν επιτιρθςθ του δρόμου
μπροςτά από το όχθμα για τθν διζλευςθ πεηϊν
(κακρζπτθσ πεηϊν).

ΝΑΙ

2.15.1.26 Να φζρει υποδοχζσ ςτο μπροςτινό μζροσ για τθν
αςφαλι και χωρίσ φκορά ρυμοφλκθςθ του
βυτιοφόρου, ςε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ.

ΝΑΙ

2.16

ΚΑΜΡΙΝΑ

ΝΑΙ

2.16.1

Θ καμπίνα να είναι καταςκευαςμζνθ, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ ADR όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

2.16.2

Να υπάρχει κατάλλθλθ θχθτικι και κερμικι μόνωςθ.

ΝΑΙ
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2.16.3

Θ ςτιριξθ τθσ καμπίνασ να είναι κατάλλθλθ, με
ελατιρια και μθχανικοφσ αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν
(αμορτιςζρ).

ΝΑΙ

2.16.4

Να φζρει αντιολιςκθτικά ςκαλοπάτια ενςωματωμζνα
ςτθν καμπίνα.

ΝΑΙ

2.16.5

Θ καμπίνα να φζρει τουλάχιςτον δφο (02)
κακίςματα. Ζνα (01) κάκιςμα οδθγοφ και τουλάχιςτον
ζνα (01) ςυνοδθγοφ. Επιπλζον θ καμπίνα να φζρει
κρεβάτι.

ΝΑΙ

Ζνα (01) κάκιςμα οδθγοφ με ρφκμιςθ μζςθσ
ρυκμιηόμενο
με
πνευματικι
ανάρτθςθ
ι
αερανάρτθςθ ι ιςοδφναμο,
ηϊνθ τριϊν (03)
ςθμείων, ρυκμιηόμενο κατά μικοσ, φψοσ και κλίςθ
πλάτθσ και τουλάχιςτον ζνα (01) κάκιςμα ςυνοδθγοφ.

ΝΑΙ

Να φζρει αποκθκευτικοφσ χϊρουσ ράφια ι
ντουλάπια
άνωκεν
του
ανεμοκϊρακα
με
προςτατευτικό κάλυμμα ι δίχτυ και επάνω ςτθν
κονςόλα ςτθ μζςθ ι ςτθν πλευρά του ςυνοδθγοφ.

ΝΑΙ

2.16.8

Να φζρει χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ - ψφξθσ
- αεριςμοφ.

ΝΑΙ

2.16.9

Να φζρει ςφςτθμα κζρμανςθσ (καλοριφζρ) και
εργοςταςιακι ςυςκευι ψφξθσ (A/C ι CLIMA) με
ανάλογθ κερμαντικι και ψυκτικι ικανότθτα, με
ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα μζςω μοτζρ τουλάχιςτον
τριϊν (03) ταχυτιτων. Να υπάρχει ςφςτθμα
διοχζτευςθσ αζρα προσ το αλεξινεμο.

ΝΑΙ

Να φζρει υπολογιςτι ταξιδιοφ ςε ψθφιακι οκόνθ
όπου κα αναφζρεται μζςθ ταχφτθτα, χρόνοσ,
απόςταςθ, κατανάλωςθ καυςίμου μζςθ και
ςυνολικι, ρφκμιςθ ϊρασ και προειδοποιιςεισ.

ΝΑΙ

Να φζρει αλεξιλια οδθγοφ και ςυνοδθγοφ.

ΝΑΙ

ΡΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΑΞΩΜΑ

ΝΑΙ

Το εργοςτάςιο καταςκευισ των πλαιςίων να διακζτει
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO ςειράσ
9001:2015 ι ιςοδφναμο με πεδίο εφαρμογισ το
ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και παραγωγι οχθμάτων, από
διαπιςτευμζνο
φορζα
πιςτοποίθςθσ.
Το
πιςτοποιθτικό ISO κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και
κακόλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Να
κατατεκεί με τθν τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

2.16.6

2.16.7

2.16.10

2.16.11
2.17
2.17.1
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2.17.2

Το
εργοςτάςιο
υπερκαταςκευϊν
να
ζχει
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO ςειράσ
9001:2015
ι αντίςτοιχο, με ςχετικό πεδίο
εφαρμογισ. Το Ριςτοποιθτικό να είναι ςε ιςχφ κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και
κακόλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Να
κατατεκεί με τθν τεχνικι προςφορά.

ΝΑΙ

Θ όλθ καταςκευι των οχθμάτων να γίνει, ςφμφωνα
με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ, και τθσ
τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ
τεχνολογίασ, ςτθν κατθγορία αυτι του οχιματοσ και
τισ ιςχφουςεσ νομικζσ διατάξεισ. Για τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν εφαρμογι οι ςε
εκτζλεςθ των ςχετικϊν νόμων εκδοκείςεσ
κανονιςτικζσ διατάξεισ και γενικότερα κάκε διάταξθ
(νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ
απόφαςθσ, κ.λ.π) που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ρθτά ςτο παρόν. Ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει με τθν υποβολι
τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ Υπεφκυνθ Διλωςθ
Ν.1599/1986 με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ
νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου
Αναδόχου ςτθν οποία να δεςμεφεται για τα ανωτζρω.

ΝΑΙ

Ζκαςτο πλαίςιο να είναι διαξονικό, τφπου φορτθγοφ,
να αντζχει ςε ςτρεβλϊςεισ και κατάλλθλο για τθν
τοποκζτθςθ τθσ υπερκαταςκευισ για τθ μεταφορά
καυςίμων τουλάχιςτον 9.000 λίτρων. Να πλθροί τισ
απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΘΣ

ΝΑΙ

Το ςφςτθμα εξάτμιςθσ να ζχει κατάλλθλθ
κατεφκυνςθ και να είναι προςτατευμζνο για τθν
αποφυγι οποιουδιποτε κινδφνου για το φορτίο από
κζρμανςθ ι ανάφλεξθ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
τθσ ADR, όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

ΓΕΙΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

Τα βυτιοφόρα να φζρουν θλεκτρονικι γείωςθ για τισ
εκκενϊςεισ και οι ςωλινεσ εκφόρτωςθσ να είναι
τφπου «με γείωςθ» ςφμφωνα με τθ Συμφωνία ADR,
όπωσ ιςχφει .

ΝΑΙ

Να φζρουν πλεξοφδα γείωςθσ με καλϊδιο μικουσ
τουλάχιςτον
δζκα (10) μζτρων με κατάλλθλο
ςυγκρατιρα ςτο άκρο του καλωδίου.

ΝΑΙ

2.17.3

2.17.4

2.18
2.18.1

2.19
2.19.1

2.19.2
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ΝΑΙ

2.20.1

Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ τθσ ςυμφωνίασ ADR, όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

2.20.2

Θ δεξαμενι να χωρίηεται ςε τρία (03) διαμερίςματα
ςυνολικισ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 9.000 λίτρων
καυςίμων . Μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα δεξαμενισ κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Ρίνακα
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ. Κατά τθν προςφορά να
δθλωκεί θ χωρθτικότθτα ζκαςτου διαμερίςματοσ θ
οποία κα προκφπτει από ςχετικι μελζτθ για τθν
αποτελεςματικι και αςφαλι φόρτωςθ του
οχιματοσ.. Θ τροφοδοςία τθσ δεξαμενισ με καφςιμα
να δφναται να πραγματοποιθκεί τόςο από τθν επάνω
πλευρά τθσ δεξαμενισ, όςο και από τθν κάτω πλευρά.

ΝΑΙ

Να είναι κατάλλθλθ για τθν μεταφορά καυςίμων
(πετρελαίου
- αμόλυβδθσ βενηίνθσ), ςυνολικισ
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 9.000 λίτρων.

ΝΑΙ

Να φζρει πινακίδα/εσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
ADR, όπωσ ιςχφει. Στθν τεχνικι προςφορά να
αναφερκοφν το υλικό τθσ πινακίδασ και τα ςτοιχεία
που κα αναγράφονται ςε αυτι, μνθμονεφοντασ τισ
αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ ADR.

ΝΑΙ

Να φζρει κατάλλθλεσ επιςθμάνςεισ για τθν κλάςθ
κινδφνου 3 για εφφλεκτα υγρά, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει κακϊσ και πινακίδα
κλάςθσ κινδφνου με αρικμοφσ αναγνϊριςθσ κατά UN
30/1202,1203/33. Στθν τεχνικι προςφορά να
αναφερκοφν τα ςτοιχεία των
επιςθμάνςεων,
μνθμονεφοντασ τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ τθσ ADR.

ΝΑΙ

Για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ τθσ
δεξαμενισ μαηί με το ςφςτθμα αποφυγισ
υπερπλιρωςθσ και του ςυςτιματοσ παροχισ
καυςίμων να υπάρχει πίνακασ ελζγχου για ζλεγχο
κάκε διαμερίςματοσ τθσ δεξαμενισ χωριςτά.

ΝΑΙ

Θ καταςκευι τθσ να είναι από ελάςματα κράματοσ
αλουμινίου, υψθλισ ποιότθτασ ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει. Να είναι ολόςωμθ
κυκλικισ διατομισ ι πολυκεντρικό (όποιο από τα
αναφερόμενα ζχει χαμθλότερο κζντρο βάρουσ). Θ
διατομι και το μικοσ να είναι τζτοια, ϊςτε να ζχει το
μζγιςτο δυνατόν εμβαδό με ελάχιςτθ περίμετρο
λαμβανομζνων υπόψθ και των λοιπϊν απαιτιςεων
τθσ διακίνθςθσ και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του
τελικοφ προϊόντοσ. Το υλικό, το πάχοσ κελφφουσ

ΝΑΙ

2.20.3

2.20.4

2.20.5

2.20.6

2.20.7
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πυκμζνων και διαχωριςμάτων να καλφπτει πλιρωσ
τισ απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει και τα διεκνι
πρότυπα. Να αναφερκοφν ςτθν τεχνικι προςφορά
αναλυτικά τα τεχνικά ςτοιχεία αυτϊν, κακϊσ και
παραπομπι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία ? απαιτιςεισ
ADR.
2.20.8

2.20.9

2.20.10

2.20.11

Να κατατεκοφν με βεβαίωςθ του καταςκευαςτι τθσ
δεξαμενισ με τθν παράδοςθ του βυτιοφόρου: Α)
διαςτάςεισ δεξαμενισ, Β) πάχοσ τοιχωμάτων, Γ)
εμβαδόν διατομισ και ακτινϊν καμπυλότθτασ
περιβλιματοσ οροφισ, βάςθσ, πλευρϊν και Δ) θ
χωρθτικότθτα των διαμεριςμάτων. Ομοίωσ, για λοιπά
καταςκευαςτικά ςτοιχεία, χθμικι ςφςταςθ κράματοσ
μετάλλου καταςκευισ του περιβλιματοσ τθσ
δεξαμενισ και οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ των
χρθςιμοποιθμζνων ελαςμάτων (όριο διαρροισ, όριο
κραφςθσ, επιμικυνςθ κραφςθσ) και θ κατάςταςθ
ςκλιρωςθσ.

ΝΑΙ

Το κάκε διαμζριςμα τθσ δεξαμενισ να διακζτει
κατάλλθλθ ανκρωποκυρίδα για τθν είςοδο του
προςωπικοφ ςτθ δεξαμενι με κατάλλθλο καπάκι πϊμα για τθν πλιρωςθ από επάνω, βαλβίδα κενοφ,
ράβδο
ογκομζτρθςθσ
διαβακμιςμζνθ
(βακμονομθμζνθ ανά 100 λίτρα), ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει. Να αναφερκοφν
ςτθν τεχνικι προςφορά αναλυτικά τα τεχνικά
ςτοιχεία αυτϊν, κακϊσ και παραπομπι ςτθν
ιςχφουςα νομοκεςία- απαιτιςεισ ADR.

ΝΑΙ

Να φζρει προςτατευτικό πλαίςιο για τθν προςταςία
των ανκρωποκυρίδων ςε περίπτωςθ ανατροπισ,
κακϊσ και πλαϊνζσ - οπίςκιεσ δοκοφσ για τθν
προςταςία από ςυγκροφςεισ, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει. Να αναφερκοφν
ςτθν τεχνικι προςφορά αναλυτικά τα τεχνικά
ςτοιχεία αυτϊν, κακϊσ και παραπομπι ςτθν
ιςχφουςα νομοκεςία - απαιτιςεισ ADR.

ΝΑΙ

Να υπάρχουν όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν
πλιρθ και αςφαλι λειτουργία τθσ δεξαμενισ,
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει,
ιτοι: α. Ρλιρεσ ςφςτθμα ςφνδεςθσ με το αντλθτικό
ςυγκρότθμα. β. Σφςτθμα πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ
από τον πυκμζνα. γ. Κρουνόσ εκκζνωςθσ. δ.
Κατάλλθλθ διάταξθ, θ οποία κα εξαςφαλίηει τθν
πλιρθ εκκζνωςι τθσ. ε. Ειδικι πινακίδα επιςιμανςθσ
του περιεχομζνου του, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία. ςτ. Κάκε άλλο εξάρτθμα αναγκαίο για τθν
κανονικι και αςφαλι λειτουργία τθσ. Να

ΝΑΙ
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αναφερκοφν ςτθν τεχνικι προςφορά αναλυτικά τα
τεχνικά ςτοιχεία αυτϊν, κακϊσ και παραπομπι ςτθν
ιςχφουςα νομοκεςία ? απαιτιςεισ ADR.
2.20.12

Να δθλωκοφν τα εργοςτάςια καταςκευισ όλων των
επιμζρουσ ςυςτθμάτων και εξαρτθμάτων.

ΝΑΙ

2.20.13

Οι πυκμενοβαλβίδεσ, οι ςωλθνογραμμζσ και οι
ςφνδεςμοι - βάνεσ εκκζνωςθσ να είναι αποκλειςτικά
για κάκε διαμζριςμα και να πλθροφν τισ απαιτιςεισ
τθσ ADR, όπωσ ιςχφει. Να αναφερκοφν ςτθν τεχνικι
προςφορά αναλυτικά τα τεχνικά ςτοιχεία αυτϊν,
κακϊσ και παραπομπι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία ?
απαιτιςεισ ADR.

ΝΑΙ

Πλεσ οι καλωδιϊςεισ - γειϊςεισ - διακόπτεσ κ.λ.π να
είναι προςτατευμζνεσ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
τθσ ADR, όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

Εξωτερικι καταςκευι.

ΝΑΙ

Εξωτερικά τθσ δεξαμενισ και ςε κατάλλθλθ κζςθ να
φζρει κατάλλθλθ κλίμακα προςζγγιςθσ τθσ οροφισ
για τθν άνοδο του προςωπικοφ, με κατάλλθλθ
προςτατευτικι διάταξθ ςτα πλαϊνά τθσ, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ ςτιριξθ του κινοφμενου
επ’ αυτισ προςωπικοφ και θ απαιτοφμενθ
ανκεκτικότθτα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία
- απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει. Να αναφερκοφν
ςτθν τεχνικι προςφορά αναλυτικά τα τεχνικά
ςτοιχεία αυτϊν, κακϊσ και παραπομπι ςτθν
ιςχφουςα νομοκεςία απαιτιςεισ ADR.

ΝΑΙ

Υπεράνω τθσ δεξαμενισ και ςε όλο το μικοσ αυτισ να
φζρει αντιολιςκθτικό διάδρομο εκτόσ του
προςτατευτικοφ πλαιςίου των ανκρωποκυρίδων, με
κατάλλθλθ πτυςςόμενθ προςτατευτικι διάταξθ
(χειροκίνθτθσ ι αυτόματθσ λειτουργίασ) (κάγκελο),
κατάλλθλου φψουσ, ςτθν εξωτερικι πλευρά του
οχιματοσ. Το πλάτοσ του διαδρόμου να επιτρζπει τθν
ελεφκερθ προςπζλαςθ για τισ ανκρωποκυρίδεσ και
να διακζτει κατάλλθλο ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ
νερϊν και καυςίμων από υπερπλιρωςθ, ςφμφωνα με
τισ απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει. Να αναφερκοφν
ςτθν τεχνικι προςφορά αναλυτικά τα τεχνικά
ςτοιχεία αυτϊν, κακϊσ και παραπομπι ςτθν
ιςχφουςα νομοκεςία - απαιτιςεισ ADR.

ΝΑΙ

2.20.14

2.21
2.21.1

2.21.2

2.21.3

Εξωτερικά τθσ υπερκαταςκευισ αριςτερά και δεξιά
και ςε κατάλλθλθ κζςθ να φζρουν δφο (02)
κατάλλθλα ερμάρια για τοποκζτθςθ εργαλείων. Να
αναφερκοφν ςτθν τεχνικι προςφορά αναλυτικά τα
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τεχνικά ςτοιχεία αυτϊν.
2.22
2.22.1

2.23
2.23.1

2.23.2

ΣΤΘΙΞΘ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ

ΝΑΙ

Θ δεξαμενι να εδράηεται ςτο πλαίςιο του οχιματοσ,
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει.
Στθν τεχνικι προςφορά να περιγραφεί με
λεπτομζρεια ο τρόποσ ςφνδεςθσ και επικακίςεωσ τθσ
δεξαμενισ ςτο πλαίςιο, κακϊσ και παραπομπι ςτθν
ιςχφουςα νομοκεςία - απαιτιςεισ ADR.

ΝΑΙ

ΑΝΤΛΘΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ

ΝΑΙ

Να φζρει τουλάχιςτον μία (01) αντλία, κατάλλθλα
ςχεδιαςμζνθ/εσ
για
εξοπλιςμό
βυτιοφόρων
καυςίμων, φυγοκεντρικι/ζσ, αντιεκρθκτικοφ τφπου,
με κίνθςθ από το δυναμολιπτθ (PTO) του οχιματοσ
(θ ενεργοποίθςθ του PTO να γίνεται από το
κουβοφκλιο αντλιϊν). Ο μετρθτισ τθσ αντλίασ να
είναι τοποκετθμζνθ/εσ εντόσ κουβουκλίου, με πλαϊνά
καλφμματα, που να κλειδϊνουν και να ζχουν επαρκι
φωτιςμό, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ
ιςχφει. Θ αντλία/εσ να είναι καταςκευαςμζνθ/εσ για
χριςθ και για τα δφο καφςιμα και κατάλλθλθ/εσ,
ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι κα αδειάηει/ουν εντελϊσ
πριν τθ χρθςιμοποίθςθ διαφορετικοφ καυςίμου, ϊςτε
να αποτρζπεται θ ανάμειξθ των διαφορετικϊν
καυςίμων (βενηίνθσ - πετρελαίου). Να αναφερκεί
αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά ο τρόποσ που
εξαςφαλίηεται θ παραπάνω απαίτθςθ. Θ φπαρξθ
επιπλζον αντλιϊν επί του βυτιοφόρου κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ. Οι μζγιςτεσ ςτροφζσ λειτουργίασ του
δυναμολιπτθ PTO να είναι 500. Θ/οι αντλία/εσ να
φζρει/ουν ζναν (01) μετρθτι. Ο/Οι μετρθτισ/ζσ να
είναι τοποκετθμζνοσ/oι ςτθ ροι εξόδου τθσ
αντλίασ/ιϊν και να ικανοποιεί/οφν τισ απαιτιςεισ
ςχετικά με ςυςκευζσ για χριςθ ςε εκριξιμεσ
ατμόςφαιρεσ και να είναι πιςτοποιθμζνοι ωσ προσ
τθν ακρίβεια των μετριςεων. Να είναι τεςςάρων (04)
τουλάχιςτον ψθφίων, με ζνδειξθ ςε λίτρα, ο/οι
οποίοσ/οι να ζχει/ουν και ςφςτθμα μθδενιςμοφ τθσ
ζνδειξθσ. Επίςθσ πριν το/τουσ μετρθτι/ζσ να υπάρχει
τουλάχιςτον ζνα (01) φίλτρο διαχωριςτι αζρα
(αεροδιαχωριςτισ). Τζλοσ να παραςχεκεί μία πλιρθσ
αντλία, με μετρθτι, όμοια με τθν υπάρχουςα, ωσ
αμοιβι για κάκε όχθμα.

ΝΑΙ

Θ αντλία/εσ να ζχει/ουν ικανότθτα παροχισ
τουλάχιςτον 50 λίτρα ανά λεπτό ςτο ακροςωλινιο (με
χειριςτιριο ςτροφϊν ι με bypass ι ιςοδφναμο), και

ΝΑΙ
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ςε φψοσ άνω των δεκαπζντε (15) μζτρων από το
επίπεδό τθσ για τθν παροχι του καυςίμου. Επίςθσ
θ/οι αντλία/εσ να διακζτει διατομι κατάκλιψθσ
2,5”και εξωτερικό bypass ϊςτε να ςταματά θ παροχι
κατ’ επιλογι. Θ αςφαλισ λειτουργία τθσ/τουσ να
εξαςφαλίηεται μζςω τθσ πλιρουσ ςυνδεςμολογίασ
ςωλθνϊςεων και κρουνϊν αναρροφιςεωσ - παροχισ,
κακϊσ επίςθσ των ενδεικνυομζνων βαλβίδων
αςφαλείασ και οργάνων ζνδειξθσ πίεςθσ, ςφμφωνα
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία - απαιτιςεισ ADR, όπωσ
ιςχφει.
2.23.3

Θ όλθ διάταξθ να είναι τζτοια ϊςτε να υπάρχει
ευχζρεια προςπζλαςθσ ςε όλα τα ςθμεία που
χριηουν ςυντιρθςθ, ευχζρεια χριςθσ του
ςυγκροτιματοσ, ευχζρεια ανάγνωςθσ των διαφόρων
οργάνων μζτρθςθσ από το χειριςτι και να
εξαςφαλίηεται θ ομαλι ροι καυςίμου κατά τθ
λειτουργία του οχιματοσ. Να είναι τζτοιασ
καταςκευισ ϊςτε να εξαςφαλίηονται κατ’ ελάχιςτο τα
κατωτζρω:

ΝΑΙ

2.23.3.1

Θ άντλθςθ καυςίμων προσ πλιρωςθ τθσ δεξαμενισ.

ΝΑΙ

2.23.3.2

Θ παροχι καυςίμων από τθ δεξαμενι.

ΝΑΙ

2.23.3.3

Θ μετάγγιςθ καυςίμων από ζνα χϊρο ςε άλλο χωρίσ
τθν παρεμβολι τθσ δεξαμενισ.

ΝΑΙ

2.23.3.4

Αναρρόφθςθ από εξωτερικι πθγι.

ΝΑΙ

Τα κφρια εξαρτιματα του ςυγκροτιματοσ είναι:

ΝΑΙ

Τρείσ (03) ποδοβαλβίδεσ (μία ανά δεξαμενι)
αεροκίνθτεσ και τριπλό χειριςτιριο αζροσ για τθ
λειτουργία των ποδοβαλβίδων.

ΝΑΙ

Απαιτοφμενοι Σωλινεσ και Σφνδεςμοι αναρρόφθςθσ
- διανομισ καυςίμων:

ΝΑΙ

2.23.5.1

Να φζρει δφο (02) ςυηευκτζσ εκφορτϊςεωσ χωρίσ
χεροφλι με αρςενικό άκρο.

ΝΑΙ

2.23.5.2

Να φζρει δφο (02) αυτόματα ακροφφςια τφπου
πιςτόλι (διαμζτρου 1’’) κατάλλθλα για βενηίνθ και
πετρζλαιο αντίςτοιχα.

ΝΑΙ

Να φζρει δφο (02) ακροφφςια τφπου πιςτόλι
(διαμζτρου 1’’) κατάλλθλα για βενηίνθ και πετρζλαιο
αντίςτοιχα.

ΝΑΙ

2.23.4
2.23.4.1

2.23.5

2.23.5.3

2.23.5.4

Να φζρει τουλάχιςτον μία (01) ςωλινα ανκεκτικι ςε
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καφςιμα (βενηίνθ) διαμζτρου 1’’ με γείωςθ και
ταχυςυνδζςμουσ, μικουσ δζκα (10) μζτρων. Θ
τοποκζτθςθ των ςωλινων να γίνεται ςε παραπζτι.
2.23.5.5

Να φζρει τουλάχιςτον μία (01) ςωλινα ανκεκτικι ςε
καφςιμα (βενηίνθ) διαμζτρου 1’’ με γείωςθ και
ταχυςυνδζςμουσ, μικουσ δεκαπζντε (15) μζτρων. Θ
τοποκζτθςθ των ςωλινων να γίνεται ςε παραπζτι.

2.23.5.6

Να φζρει τουλάχιςτον μία (01) ςωλινα ανκεκτικι ςε
καφςιμα (βενηίνθ) διαμζτρου 1,5’’ με γείωςθ και
ταχυςυνδζςμουσ, μικουσ δζκα (10) μζτρων. Θ
τοποκζτθςθ των ςωλινων να γίνεται ςε παραπζτι.

ΝΑΙ

2.23.5.7

Να φζρει τουλάχιςτον μία (01) ςωλινα ανκεκτικι ςε
καφςιμα (βενηίνθ) διαμζτρου 1,5’’ με γείωςθ και
ταχυςυνδζςμουσ, μικουσ δεκαπζντε (15) μζτρων. Θ
τοποκζτθςθ των ςωλινων να γίνεται ςε παραπζτι.

2.23.5.8

Να φζρει τουλάχιςτον δφο (02) ςωλινεσ ανκεκτικοφσ
ςε καφςιμα (πετρζλαιο κίνθςθσ) διαμζτρου 3’’ με
κάμλoκ κθλυκό, με γείωςθ, μικουσ δεκαπζντε (15)
μζτρων.

ΝΑΙ

Να φζρει τουλάχιςτον δφο (02) ςωλινεσ διανομισ
διαμζτρου 3ϋϋ και μικουσ πζντε (05) μζτρων, μία για
πετρζλαιο κίνθςθσ και μία για αμόλυβδθ βενηίνθ. Οι
ςωλινεσ αναρρόφθςθσ να τοποκετθκοφν ςε
μανιτοκικθ.

ΝΑΙ

2.23.5.9

2.23.5.10 Να φζρει τουλάχιςτον δφο (02) ςωλινεσ διανομισ
διαμζτρου 1,5ϋϋ και μικουσ πζντε (05) μζτρων, μία
για πετρζλαιο κίνθςθσ και μία για αμόλυβδθ βενηίνθ.
Οι ςωλινεσ αναρρόφθςθσ να τοποκετθκοφν ςε
μανιτοκικθ.
2.23.5.11 Επιπλζον ςωλινεσ διανομισ/αναρρόφθςθσ κα
κεωρθκοφν πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον Ρίνακα
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

2.23.6

Σωλινεσ αναρρόφθςθσ – διανομισ καυςίμων –
αντλιτικό ςφςτθμα - ερμάρια:

ΝΑΙ

2.23.6.1

Οι ςωλινεσ διανομισ και αναρρόφθςθσ καυςίμων να
είναι καταςκευισ τελευταίου (06) εξαμινου, να είναι
αγϊγιμεσ για τθν αποφυγι ςυγκζντρωςθσ ςτατικοφ
φορτίου κατά τθν παροχι καφςιμου και να φζρει
εξωτερικι ςιμανςθ «Ω».

ΝΑΙ

Εςωτερικά και εξωτερικά να είναι ανκεκτικζσ ςτα
προϊόντα πετρελαίου και εξωτερικά ςτθν τριβι και
τθν ζκκεςθ ςτισ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ.

ΝΑΙ

2.23.6.2
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2.23.6.3

Να είναι τοποκετθμζνεσ ςε ηεφγθ για κάκε καφςιμο
και να φζρουν χαρακτθριςτικά αντιςτοίχιςθσ ςτα
διαφορετικά καφςιμα που παρζχουν (διαφορετικό
χρϊμα πιςτολιοφ και ακροςωλινιου).

ΝΑΙ

Το αντλθτικό ςυγκρότθμα να φζρει φωτιςτικά
ςϊματα κατάλλθλθσ ιςχφοσ με τοπικό διακόπτθ για
τον ευχερι χειριςμό και ανάγνωςθ των διαφόρων
οργάνων τθ νφκτα, κακϊσ και να φζρει επαρκι
φωτιςμό με διακόπτθ για τισ ποδοβαλβίδεσ.

ΝΑΙ

Το όχθμα να φζρει ερμάριο καταςκευαςμζνο από
αλουμίνιο, μεκαπάκι με κλειδαριά. Στο ερμάριο αυτό,
να τοποκετθκοφν, ο μετρθτισ και οι βάνεσ.Επίςθσ,
όπου δφναται να υπάρχει διακζςιμοσ χϊροσ επί του
οχιματοσ, να καταςκευαςκοφν ερμάρια για τθν
τοποκζτθςθ απορροφθτικϊν υλικϊν και μία μικρι
δεξαμενι νεροφ για κακαριότθτα.

ΝΑΙ

Χρωματιςμόσ.

ΝΑΙ

Το όχθμα πριν από τον τελικό χρωματιςμό να
υποςτεί επιμελι απολφμανςθ και αποςκωρίωςθ
(όπου είναι τεχνικά εφικτό), και χρωματιςμό με
ειδικά χρϊματα που να παρζχουν αντιςκωρικι και
αντιοξειδωτικι προςταςία.

ΝΑΙ

Το χρϊμα τθσ καμπίνασ, να είναι μεταλλικό,
χρϊματοσ που κα επιλεγεί από τθν Υπθρεςία ΑΛΣ-ΕΛ.
ΑΚΤ./ΔΕΜ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

2.24.3

Το χρϊμα τθσ δεξαμενισ κα είναι λευκό.

ΝΑΙ

2.24.4

Ο ανάδοχοσ να
δεςμευτεί ρθτά ςτθν τεχνικι
προςφορά για τθν τουλάχιςτον διετι εγγφθςθ βαφισ
τθσ δεξαμενισ.

ΝΑΙ

Διαςτάςεισ - Βάρθ.

ΝΑΙ

Τα μζγιςτα βάρθ, τα βάρθ των αξόνων, οι αποςτάςεισ
αυτϊν και όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των
οχθμάτων πρζπει να πλθροφν τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.
και τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Το ςυνολικό φψοσ του
βυτιοφόρου από το ζδαφοσ να είναι όςο το δυνατόν
χαμθλότερο για μεγαλφτερθ ευςτάκεια του
οχιματοσ.

ΝΑΙ

2.23.6.4

2.23.6.5

2.24
2.24.1

2.24.2

2.25
2.25.1

3
3.1

ΛΟΙΡΑ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ
Τα οχιματα να ςυνοδεφονται απαραίτθτα, από μία
πλιρθ ςειρά εργαλείων - παρελκόμενων αμζςου
εξυπθρζτθςθσ (πχ μία ςειρά γερμανοπολφγωνων, μία
223

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ENOTHTA

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ςειρά κατςαβιδιϊν, μία πζνςα, ζνα κόφτθ, μία ςειρά
ALLEN κλπ), τοποκετθμζνων ςε ειδικό ςάκο ι
κιβϊτιο. Τα εργαλεία πρζπει να είναι ιςχυρισ
καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι να ζχουν υποςτεί
αντιοξειδωτικι προςταςία και ςκλιρυνςθ τα οποία
να αναφζρονται με λεπτομζρεια ςτθν τεχνικι
προςφορά του προμθκευτι.
3.2

Εκτόσ των ανωτζρω, κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται από
τα παρακάτω, λαμβάνοντασ υπόψθ, όπου είναι
απαραίτθτο, και τισ απαιτιςεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει:

ΝΑΙ

3.2.1

Δφο (02) αρκρωτά τρίγωνα αςφάλειασ.

ΝΑΙ

3.2.2

Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων.

ΝΑΙ

3.2.3

Ζνα (01) κιβϊτιο Αϋ Βοθκειϊν ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το οποίο να βρίςκεται ςε
περίοπτθ κζςθ ι ςε κζςθ, που να υποδεικνφεται
μζςω κατάλλθλθσ ςιμανςθσ.

ΝΑΙ

3.2.4

Ζνα (01) φτυάρι ςτιβαρισ καταςκευισ.

ΝΑΙ

3.2.5

Ζνα (01) πυροςβεςτιρα βάρουσ δφο (02) κιλϊν
τοποκετθμζνο ςε κατάλλθλο ςθμείο εντόσ του
εςωτερικοφ τθσ καμπίνασ για τθν πυρόςβεςι τθσ
(κατά προτίμθςθ διοξειδίου του άνκρακα). Επίςθσ κα
φζρει δφο (02) πυροςβεςτιρεσ με κακαρό βάροσ ζξι
(06) κιλϊν τοποκετθμζνουσ ςε κατάλλθλο εμφανζσ
ςθμείο για τθν πυρόςβεςθ φορτίου, ελαςτικϊν κ.λ.π.,
που να καλφπτουν το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ-3 τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (CEN).

ΝΑΙ

Ελαςτικό ςωλινα με ακροφφςιο για τθν πλιρωςθ των
ελαςτικϊν με αζρα από το κφκλωμα του πεπιεςμζνου
αζρα του οχιματοσ.

ΝΑΙ

3.2.7

Δφο (02) τουλάχιςτον ςφινεσ (τάκουσ) αναςτολισ τθσ
κφλιςθσ.

ΝΑΙ

3.2.8

Δφο (02) ανακλαςτικά γιλζκα.

ΝΑΙ

3.2.9

Ζνασ (01) φακόσ με αντιεκρθκτικοφ τφπου μπαταρίεσ.

ΝΑΙ

3.2.10

Ζνα πλυςτικό μθχάνθμα ηεςτοφ – κρφου νεροφ με
πίεςθ λειτουργίασ τουλάχιςτον 30 Bar και παροχισ
τουλάχιςτον 400lt/h. Θ δε κερμοκραςία λειτουργίασ
ςε ηεςτό να είναι άνω των 75οC.

ΝΑΙ

Ρζραν των ανωτζρω, να προςφερκεί οποιοςδιποτε
επιπλζον εξοπλιςμόσ που προβλζπεται από τθν ADR,
όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

3.2.6

3.2.11
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ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
Να δοκοφν πλιρεισ περιγραφικζσ πλθροφορίεσ, οι
οποίεσ να ςυνοδεφονται από αντίςτοιχα τεχνικά
φυλλάδια, εγχειρίδια ι οποιοδιποτε άλλο
τεκμθριωτικό υλικό για τθν καλφτερθ αντίλθψθ του
πλαιςίου και του πλιρουσ ι ολοκλθρωμζνου
προςφερομζνου οχιματοσ.

ΝΑΙ

Τα χαρακτθριςτικά αυτά πρζπει να περιλαμβάνουν
οπωςδιποτε και τα κατωτζρω:

ΝΑΙ

4.2.1

Εργοςτάςιο καταςκευισ και ζτοσ καταςκευισ.

ΝΑΙ

4.2.2

Τφποσ οχιματοσ και είδοσ καταςκευισ.

ΝΑΙ

4.2.3

Ιςχφσ, μζγιςτθ ροπι και ςε ποιο εφροσ ςτροφϊν
επιτυγχάνεται (με αντίςτοιχθ παραπομπι ςτισ
ςελίδεσ των επίςθμων εγχειριδίων των καταςκευςτϊν
όπου κα παρατίκενται τα αντίςτοιχα διαγράμματα
ιςχφοσ ςυναρτιςει ςτροφϊν και ροπισ ςυναρτιςει
ςτροφϊν) και μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν κινθτιρα.

ΝΑΙ

4.2.4

Σχζςθ ςυμπίεςθσ.

ΝΑΙ

4.2.5

Αρικμόσ και διάταξθ κυλίνδρων.

ΝΑΙ

4.2.6

Κυβιςμόσ κινθτιρα.

ΝΑΙ

4.2.7

Σφςτθμα ψφξθσ του κινθτιρα.

ΝΑΙ

4.2.8

Χωρθτικότθτα δεξαμενισ καυςίμου.

ΝΑΙ

4.2.9

Κιβϊτιο ταχυτιτων.

ΝΑΙ

4.2.10

Είδοσ διαφορικοφ.

ΝΑΙ

4.2.11

Σφςτθμα ανάρτθςθσ.

ΝΑΙ

4.2.12

Σφςτθμα πζδθςθσ.

ΝΑΙ

4.2.13

Είδοσ ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ.

ΝΑΙ

4.2.14

Είδοσ και διαςτάςεισ των ελαςτικϊν.

ΝΑΙ

4.2.15

Τφποσ, τάςθ, χωρθτικότθτα ςυςςωρευτι και ζνταςθ
εναλλάκτθ.

ΝΑΙ

4.2.16

Εξωτερικζσ διαςτάςεισ του οχιματοσ.

ΝΑΙ

4.2.17

Μεταξόνιο και ελάχιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ.

ΝΑΙ

4.2.18

Μικτό βάροσ, απόβαρο και ωφζλιμο φορτίο.

ΝΑΙ

4.2
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4.2.19

Ανϊτατθ ταχφτθτα οχιματοσ.

ΝΑΙ

4.2.20

Εργαλεία οχιματοσ με λεπτομζρεια.

ΝΑΙ

4.2.21

Διάμετροσ κφκλου ςτροφισ.

ΝΑΙ

4.2.22

Τφποσ κακιςμάτων και επζνδυςι τουσ.

ΝΑΙ

4.2.23

Τεχνικά χαρακτθριςτικά θχθτικισ ςιμανςθσ.

ΝΑΙ

4.2.24

Τεχνολογία μείωςθσ εκπεμπόμενων καυςαερίων.

ΝΑΙ

4.2.25

Συςτιματα ενεργθτικισ αςφάλειασ.

ΝΑΙ

4.2.26

Εκπομπζσ CO2.

ΝΑΙ

4.2.27

Εςωτερικόσ εξοπλιςμόσ.

ΝΑΙ

4.2.28

Υλικό, ςχιμα, διαςτάςεισ δεξαμενισ.

ΝΑΙ

4.2.29

Τεχνικά ςτοιχεία αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ.

ΝΑΙ

4.2.30

Τρόποσ και είδοσ πρόςδεςθσ βυτίου ςτο πλαίςιο.

ΝΑΙ

4.2.31

Μελζτθ κατανομισ βαρϊν ςτουσ άξονεσ για κενό
όχθμα και για πλιρεσ φορτίο.

ΝΑΙ

4.2.32

Καταςκευαςτικό ςχζδιο πλαιςίου.

ΝΑΙ

4.2.33

Μελζτθ υπολογιςμοφ του φψουσ κζντρου βάρουσ του
προςφερομζνου βυτιοφόρου.

ΝΑΙ

5
5.1

5.2

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Τα οχιματα και οι δεξαμενζσ τουσ πρζπει να
ςυνοδεφονται από εγγφθςθ για: Α) Ελάττωμα ι
βλάβθ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ζξι (06)
ετϊν για το πλαίςιο και τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν για
τθ δεξαμενι από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ, χωρίσ περιοριςμό
χιλιομζτρων. Β) Αντιςκωριακι και αντιδιαβρωτικι
προςταςία για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ζξι
(06) ετϊν. Γ) Αντοχι του χρϊματοσ για χρονικό
διάςτθμα τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν για το πλαίςιο
και τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν για τθ δεξαμενι.
Μεγαλφτερο διάςτθμα εγγφθςθσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

Στθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ για τθν αντικατάςταςθ ι επιςκευι
εξαρτθμάτων των οχθμάτων (πλαιςίου - δεξαμενισ),

ΝΑΙ
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για κάκε βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχονται από
λάκοσ χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι
ςυντιρθςθ. Επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ κατά τθν
πρϊτθ τετραετία από τθν θμερομθνία οριςτικισ
παραλαβισ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ καμία
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ, για μία αντικατάςταςθ
των ελαςτικϊν επιςϊτρων με άλλα κατάλλθλου
τφπου (ςφμφωνα με § 2.10.6) είτε ςτα τζςςερα (04)
χρόνια, είτε νωρίτερα, εφόςον ζχουν διανυκεί τα
προβλεπόμενα χιλιόμετρα ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ του καταςκευαςτι των ελαςτικϊν. Με τθν
τεχνικι προςφορά να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ
του/των
νόμιμου/ων
εκπροςϊπου/ων
του
Υποψθφίου Αναδόχου ότι δεςμεφεται για τα
ανωτζρω.
5.3

5.4

5.5

Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ μθ
προερχόμενθσ από κακι χριςθ ι λόγω ατυχιματοσ
το όχθμα (πλαίςιο - δεξαμενι) να αντικακίςτανται εξ
ολοκλιρου από τθν προμθκεφτρια εταιρεία.

ΝΑΙ

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ των
οχθμάτων (πλαιςίου - δεξαμενισ) ςε ανταλλακτικά
και οργανωμζνο ςζρβισ για τουλάχιςτον τζςςερα (04)
ζτθ από τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον
προμθκευτι
για
ανταλλακτικά
πρζπει
να
ικανοποιοφνται άμεςα. Τα ανταλλακτικά ι
εξαρτιματα και θ εργαςία τοποκζτθςθσ αυτϊν, που
εγκακίςτανται από το δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προμθκευτι να καλφπτονται από εγγφθςθ
τουλάχιςτον ενόσ (01) ζτουσ.

ΝΑΙ

Στθν τεχνικι προςφορά να υπάρχει ρθτι δζςμευςθ
του προμθκευτι με τθν οποία αναλαμβάνει τόςο ςτα
κεντρικά όςο και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι
ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία,
τθν
οικονομικι
επιβάρυνςθ (χωρίσ να αναφζρονται οικονομικά
ςτοιχεία) τουλάχιςτον των Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ Service
του οχιματοσ (εργατικά και αναλϊςιμα), ςφμφωνα
με τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι. Θ ανάλθψθ
οικονομικισ επιβάρυνςθσ (χωρίσ να αναφζρονται
οικονομικά ςτοιχεία) για περιςςότερα Service κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Ρίνακα
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ. Να δθλϊνονται ςτθν τεχνικι
προςφορά υποχρεωτικά τα διανυκζντα χιλιόμετρα ι
τα
χρονικά
διαςτιματα
που
πρζπει
να
πραγματοποιοφνται τα Service, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ οίκου. Να κατατεκεί πρωτότυπο
βιβλίο ςυντιρθςθσ ι πρωτότυπο φυλλάδιο όλων των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων
του

ΝΑΙ
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Στθν τεχνικι προςφορά να υπάρχει ρθτι δζςμευςθ
του προμθκευτι (χωρίσ να αναφζρονται οικονομικά
ςτοιχεία) με τθν οποία αναλαμβάνει με μζριμνα και
δαπάνεσ του, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ
Υπθρεςίασ τθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ τθσ
δεξαμενισ από φορζα ελζγχου ADR κατά το τζλοσ τθσ
πρϊτθσ και δεφτερθσ τριετίασ, κακϊσ και τθν ετιςια
επικεϊρθςθ του οχιματοσ από ΚΤΕΟ για τα ζξι (06)
πρϊτα χρόνια, από τθν θμερομθνία οριςτικισ και
ποιοτικισ παραλαβισ του οχιματοσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ ADR, όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

Στθν τεχνικι προςφορά ο υποψιφιοσ προμθκευτισ
να δεςμεφεται ρθτά (χωρίσ να αναφζρονται
οικονομικά ςτοιχεία) ότι κα διακζτει τθν τεχνικι
οργάνωςθ και υποδομι που απαιτείται για να
αναλάβει τθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ (μετά το πζρασ
των Αϋ, Βϋ, Γ’, Δ’ και Ε’ service), εργαςία ανταλλακτικά, για τα επόμενα τζςςερα (04) χρόνια
ςτα κεντρικά ι εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία. Επίςθσ,
να προςκομιςκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ κατά τθν τεχνικι
προςφορά του/των νόμιμου/ων εκπροςϊπου/ων του
Υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία να δεςμεφεται
ρθτά ότι ο καταςκευαςτισ τθσ υπερκαταςκευισ κα
αναλάβει με μζριμνα και δαπάνθ του ςτθν τριετία
(03) τθν ςυντιρθςθ τθσ δεξαμενισ και τθν
προςκόμιςθ βεβαιϊςεων ςε αντοχι τθσ δεξαμενισ,
φφλλα δοκιμισ και ότι προβλζπεται ςφμφωνα με τον
ADR, κακϊσ επίςθσ και ότι κα αναλάβει οποιαδιποτε
εργαςία ςυντιρθςθσ τθσ δεξαμενισ προβλζπεται από
τισ διατάξεισ τθσ ADR όπωσ ιςχφει, ςτο πλαίςιο τθσ
εξαετοφσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.

ΝΑΙ

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να προςκομίςει κατά τθν
παράδοςθ επίςθμο τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν αναλωςίμων του οχιματοσ.

ΝΑΙ

Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ, προλθπτικό ζλεγχο καλισ
λειτουργίασ του οχιματοσ, θλεκτρονικό ζλεγχο
μπαταρίασ και δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό περιοδικό
ζλεγχο), παρζχοντασ ςχετικό πιςτοποιθτικό - διλωςθ.
Ο εν λόγω ζλεγχοσ να παρζχεται μια (01) φορά κάκε
ζτοσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ, ςε όλο το ανά τθν επικράτεια
δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ.

ΝΑΙ

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν τεχνικι
προςφορά του να υποβάλλει κατάςταςθ των

ΝΑΙ

καταςκευαςτι.
5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
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εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων ςε όλθ τθ Χϊρα.
5.11

6
6.1

7
7.1

7.2

7.3

Επιπλζον, ο προμθκευτισ να δθλϊνει υποχρεωτικά
ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ αναλαμβάνει
να καλφπτει με δαπάνεσ του, τθ μεταφορά των
προςφερόμενων οχιματων, εντόσ 48ωρϊν από τθ
λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα κεντρικά ςυνεργεία του ι
ςτο πλθςιζςτερο εξουςιοδοτθμζνο ι ςυνεργαηόμενο
ςυνεργείο, ςτισ περιπτϊςεισ που: α. Το όχθμα δεν
μπορεί να ςυντθρθκεί ι επιςκευαςκεί για
οποιονδιποτε λόγο, από τα κατά τόπουσ
εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα ςυνεργεία του
δθλωκζντοσ δικτφου εξυπθρζτθςθσ ι δεν μπορεί να
αποκαταςτακεί θ οποιαδιποτε βλάβθ από κινθτι
μονάδα του. β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία
παφςει να ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ
του προμθκευτι, για οποιονδιποτε λόγο και εφόςον
δεν
υφίςταται
άλλο
εξουςιοδοτθμζνο
ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο του προμθκευτι.

ΝΑΙ

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν υποβολι
μθνιαίασ αναφοράσ προόδου των εργαςιϊν
καταςκευισ του οχιματοσ προσ τθν Υπθρεςία
ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ.

ΝΑΙ

ΡΑΑΔΟΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ
Θ παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτισ
εγκαταςτάςεισ του ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτι
Βαςιλειάδθ, ΡΥΛΘ Ε1 ? Ε2), Ρειραιάσ, με ευκφνθ και
δαπάνεσ του προμθκευτι. Κατά τθ μεταφορά και τθ
δοκιμαςτικι λειτουργία του οχιματοσ και μζχρι τθν
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του, το
όχθμα να είναι αςφαλιςμζνο (ςε αςφαλιςτικι
εταιρεία) με μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι.

ΝΑΙ

Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι οκτϊ (08) μινεσ από τθν υπογραφι
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Μικρότεροσ χρόνοσ
παράδοςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με
τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.

ΝΑΙ

Τα βυτιοφόρα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα προσ
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι
τουσ (όχι βυτίο), υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων και εν
γζνει θ ςτάκμθ όλων των αναγκαίων για τθν
λειτουργία του πλιρουσ οχιματοσ υγρϊν διαλυμάτων να βρίςκεται ςτα προβλεπόμενα από τον
καταςκευαςτι επίπεδα.

ΝΑΙ
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ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ. Κατά τθν παράδοςθ
του οχιματοσ κα προςκομιςτοφν τα παρακάτω:

ΝΑΙ

Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Τφπου τθσ Οδθγίασ
2007/46/ΕΚ, όπωσ ιςχφει / Δελτίο Κοινοποίθςθσ
Ζγκριςθσ Τφπου (παρ/φοσ 2.2). Να ςυνοδεφονται
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά (παρ/φοσ
2.2).

ΝΑΙ

Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ (C.O.C.) πλαιςίου οχιματοσ (εφόςον προβλζπεται), ωσ προσ τον
εγκεκριμζνο τφπο, το οποίο να κατατεκεί κατά τθν
παράδοςθ του οχιματοσνα ςυνοδεφεται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά(παρ/φοσ 2.3).

ΝΑΙ

7.4.3

Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Οχιματοσ ADR. ςε δίγλωςςθ
μορφι, ςε ιςχφ (παρ/φοσ 2.4).

ΝΑΙ

7.4.4

Το Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Τφπου των ελαςτικϊν με
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν
περίπτωςθ που δεν ζχει προςκομιςκεί κατά τθν
υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ (παρ/φοσ 2.10.6).

ΝΑΙ

Ριςτοποιθτικό
εκπεμπόμενου
2.11.3.4).

ΝΑΙ

7.4.1

7.4.2

7.4.5

7.4.6

7.4.7

7.4.8

δοκιμϊν και μετριςεων του
ιχου τθσ ςειρινασ (παρ/φοσ

Βεβαίωςθ
πιςτοποίθςθσ
ταχογράφου
και
αυτοκόλλθτο ςε εμφανζσ ςθμείο επί τθσ καμπίνασ.
Να υπάρχει ςτον πίνακα ελζγχου ζνδειξθ για τυχόν
ςφάλμα του ταχογράφου (παρ/φοσ 2.15.1.5).

ΝΑΙ

Να κατατεκοφν με βεβαίωςθ του καταςκευαςτι τθσ
δεξαμενισ με τθν παράδοςθ του βυτιοφόρου: Α)
διαςτάςεισ δεξαμενισ, Β) πάχοσ τοιχωμάτων, Γ)
εμβαδόν διατομισ και ακτινϊν καμπυλότθτασ
περιβλιματοσ οροφισ, βάςθσ, πλευρϊν και Δ) θ
χωρθτικότθτα των διαμεριςμάτων. Ομοίωσ, για λοιπά
καταςκευαςτικά ςτοιχεία, χθμικι ςφςταςθ κράματοσ
μετάλλου καταςκευισ του περιβλιματοσ τθσ
δεξαμενισ και οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ των
χρθςιμοποιθμζνων ελαςμάτων (όριο διαρροισ, όριο
κραφςθσ, επιμικυνςθ κραφςθσ) και θ κατάςταςθ
ςκλιρωςθσ (παρ/φοσ 2.20.8).

ΝΑΙ

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να προςκομίςει κατά τθν
παράδοςθ επίςθμο τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν αναλωςίμων του οχιματοσ (παρ/φοσ 5.8).

ΝΑΙ
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8.1

8.2

8.3

8.4

9
9.1
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Εγχειρίδια (παρ/φοσ 10).

ΝΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ. Το όχθμα κα επικεωρθκεί
για τθν επιμελθμζνθ καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα
παρελκόμενα και γενικά τθν ςυμφωνία με τουσ όρουσ
αυτισ τθσ προδιαγραφισ.

ΝΑΙ

Λειτουργικόσ ζλεγχοσ. Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ γίνεται
με τθν οδιγθςθ ζκαςτου οχιματοσ με οδθγοφσ τθσ
Υπθρεςίασ ςε διαδρομι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ
Ραραλαβισ, όπου γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ οδικισ
και οδθγικισ ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, τθσ καλισ
λειτουργίασ του κινθτιρα, του φωτιςμοφ, του
κλειςίματοσ κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ ?
ψφξθσ, αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του
εξοπλιςμοφ του οχιματοσ. Επιπρόςκετα, κα
πραγματοποιθκεί δοκιμι όπου το όχθμα με πλιρεσ
φορτίο (τα καφςιμα του βυτίου κα διατεκοφν από τθν
Υπθρεςίαεναλλακτικά
θ
δοκιμι
κα
πραγματοποιθκεί με φόρτωςθ του βυτίου με νερό)
κα πρζπει να δφναται να αναπτφξει τθ μζγιςτθ από
τον Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενθ ταχφτθτα (80 km/h).
Επιπλζον, το όχθμα κα δοκιμαςκεί ςε δρόμο με κλίςθ
(π.χ. ςτθ Λεωφόρο Σχιςτοφ Δ. Κερατςινίου). Μετά το
τζλοσ τθσ διαδρομισ γίνεται ζλεγχοσ εξωτερικόσ του
κινθτιρα, του κιβωτίου ταχυτιτων, τθσ δεξαμενισ,
του διαφορικοφ και των ςωλθνϊςεων ςτο όχθμα για
διαπίςτωςθ διαρροϊν. Θ δαπάνθ και θ ευκφνθ του
λειτουργικοφ ελζγχου βαρφνουν τον προμθκευτι
(π.χ. καφςιμα ).

ΝΑΙ

Εκτόσ των ανωτζρω δοκιμϊν να γίνει και δοκιμαςτικι
φόρτωςθ, μεταφορά, εκφόρτωςθ καυςίμων, που κα
διατεκοφν από τθν Υπθρεςία και να ελεγχκοφν θ καλι
πλιρωςθ των δεξαμενϊν και οι εν γζνει επιδόςεισ
των βυτιοφόρων οχθμάτων, των δεξαμενϊν και του
εξοπλιςμοφ αυτϊν. Λοιπζσ δαπάνεσ και θ ευκφνθ του
ελζγχου κα βαρφνουν τον προμθκευτι.

ΝΑΙ

Θ ςυμφωνία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ
δεξαμενισ με τθν ADR, πιςτοποιοφνται από το
Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Οχιματοσ ADR.

ΝΑΙ

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
Ρριν τθν παράδοςθ των οχιματων ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει, δωρεάν, για
τουλάχιςτον μια (01) εργάςιμθ θμζρα, με κατάλλθλο
προςωπικό του ςτισ εγκαταςτάςεισ του, τρείσ (03)
231

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΘΘ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ

ENOTHTA

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΘΘ

τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ./ΕΒ
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςε κζματα χειριςμοφ, ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ του οχιματοσ.
9.2

Με τθν παράδοςθ του οχιματοσ, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει, δωρεάν, για
τουλάχιςτον μια (01) εργάςιμθ θμζρα, με κατάλλθλο
προςωπικό του, ςτο ΥΝΑΝΡ /Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτι
Βαςιλειάδθ ΡΥΛΘ Ε1 ? Ε2) Ρειραιάσ, τουλάχιςτον
τρείσ (03) οδθγοφσ τθσ Υπθρεςίασ ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΡ Δϋ/Γ. ΚΙΝΘΣΘΣ ςε κζματα χειριςμοφ και
μικροεπιςκευϊν αυτϊν.

ΝΑΙ

10.

ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ

10.1

Τα όχθματα, οι δεξαμενζσ και ο φερόμενοσ
εξοπλιςμόσ - μθχανιματα κα πρζπει να ςυνοδεφονται
με δφο (02) αντίτυπα εγχειριδίων
οδθγιϊν,
χειριςμοφ,
ςυντιρθςθσ
και
επιςκευϊν
μικροεπιςκευϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςε
θλεκτρονικι ψθφιακι μορφι (cd). Επίςθσ, να
ςυνοδεφεται από πλαςτικοποιθμζνο ζντυπο οδθγιϊν
χριςθσ τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ και των μεμβρανϊν.

ΝΑΙ

Εκτόσ των ανωτζρω να δοκοφν δφο (02) πλιρεισ
ξεχωριςτζσ ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων χειριςμοφ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι
γλϊςςα.

ΝΑΙ

10.2

11
11.1

11.2

11.3

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ τθν κάκε
τεχνικι προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι
περιγραφι των προςφερόμενων οχθμάτων, όπου ο
προςφζρων κα απαντά υποχρεωτικά, αναλυτικά, ςε
όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ, παράγραφο προσ παράγραφο και με
τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ (ΣΤΘΛΘ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ
ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ), παραπζμποντασ κατά το
δυνατόν ςτισ αντίςτοιχεσ ςελίδεσ των τεχνικϊν
φυλλαδίων ι τθσ ζγκριςθσ τφπου του
προςφερόμενου οχιματοσ.

ΝΑΙ

Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ
τεχνικζσ
προδιαγραφζσ
τθσ
προκιρυξθσ,
απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ.

ΝΑΙ

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ
εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται, ωσ
απαράδεκτθ.

ΝΑΙ
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11.4

Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι
προδιαγραφι
αναλυτικά
νοείται
ότι
κα
πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ
καλισ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, ςτθν κατθγορία αυτι των
οχθμάτων. Για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ ζχουν εφαρμογι οι ςε εκτζλεςθ των
ςχετικϊν νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ
και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, προεδρικοφ
διατάγματοσ, υπουργικισ απόφαςθσ κ.λ.π.).

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΘΘ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίνονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ.
Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ
120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτα που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 75 και 25 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+........+ςν*Κν (1)
Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+.....+ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. - Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. - Μ ελαχ.),
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλθψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
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<< Μ μζγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη

ΤΝΣΕΛΕΣΕ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ (%)

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΘΣ

75

A.1. Ιςχφσ (kW) - ΡΑ. 2.5.2

30

A.2. οπι Στρζψθσ (Νm) - ΡΑ. 2.5.2

30

A.3. Δευτερεφον Σφςτθμα Ρζδθςθσ - ΡΑ. 2.9.7

4

A.4. Χρονικό διάςτθμα καταςκευισ των ελαςτικϊν μικρότερο του δωδεκαμινου (12)
- ΡΑ. 2.10.5

2

Α.5. Χωρθτικότθτα δεξαμενισ βυτίου - ΡΑ. 2.20.2

6

Α.6. Φπαρξθ επιπλζον αντλίασ επί του οχιματοσ - ΡΑ. 2.23.1

2

Α.7. Επιπλζον ςωλινεσ διανομισ - αναρρόφθςθσ - ΡΑ. 2.23.5.1 - 2.23.5.11

1

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αϋ ΟΜΑΔΑΣ
Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΘΣ

25

Β.1. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - ΡΑ. 5.1

10

Β.2. Επιπλζον SERVICE - ΡΑ. 5.5

10

Β.3. Χρόνοσ παράδοςθσ - ΡΑ. 7.2

5

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βϋ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟ IB: ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΤ ΟΧΘΜΑΣΟ ΜΕ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ 20tnm ΚΑΙ
ΚΙΒΩΣΑΜΑΞΑ
ΕΝΟΤΘΤΑ

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ

1
1.1

ΣΚΟΡΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Το όχθμα κα χρθςιμοποιθκεί από το Υπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./
Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ, με ςκοπό τθν κάλυψθ αναγκϊν
φόρτωςθσ - μεταφοράσ υλικϊν και εξοπλιςμοφ για
τισ ανάγκεσ των επιχειρθςιακϊν μζςων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ροςότθτα: ΕΝΑ (01)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ

1.2
2

ΑΡΑΙΤΘΣΘ
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ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

2.1

2.2

2.3

Το γερανοφόρο όχθμα, πλιρεσ ι ολοκλθρωμζνο,
πρζπει να είναι καινοφργιο, το πλζον πρόςφατο
μοντζλο παραγωγισ, να πλθροί τισ απαιτιςεισ του
προτφπου EuroVI (όπωσ απαιτείται από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία) και καταςκευαςμζνο το
τελευταίο δωδεκάμθνο (12) από τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι μεταγενζςτερα,
αμεταχείριςτο,
ςφγχρονθσ
καταςκευισ
και
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ. Να είναι τουλάχιςτον
διαξονικό και κατάλλθλο μορφολογικά για τθν
μεταφορά υλικϊν άνω των δϊδεκα (12) τόνων.
Το προςφερόμενο όχθμα να ζχει ζγκριςθ τφπου,
ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2007/46/ΕΚ όπωσ ιςχφει,
που ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με τθν
ΚΥΑ/29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112/Β/2009), όπωσ
ιςχφει (Ευρωπαϊκι ζγκριςθ τφπου ι εκνικι ζγκριςθ
τφπου, ςφμφωνα με τθν ΥΑ 5299/406/12 (ΦΕΚ Β
2840/23-10-2012), όπωσ ιςχφει). Το Ριςτοποιθτικό
Ζγκριςθσ Τφπου και το Δελτίο Κοινοποίθςθσ
Ζγκριςθσ Τφπου του οχιματοσ να κατατεκοφν με τθν
τεχνικι προςφορά και να ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά.
Εναλλακτικά, δφναται να υποβλθκοφν το εν λόγω
Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ τφπου και το Δελτίο
Κοινοποίθςθσ Ζγκριςθσ Τφπου (με επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ
που δεν είναι ςτα Ελλθνικά) κατά τθν παράδοςθ.
Στθν περίπτωςθ αυτι να υποβλθκεί με τθν τεχνικι
προςφορά Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου αναδόχου πωσ το
εν λόγω Ριςτοποιθτικό και το Δελτίο Κοινοποίθςθσ
Ζγκριςθσ Τφπου κα προςκομιςτοφν με μζριμνα και
δαπάνεσ του Αναδόχου κατά τθν παράδοςθ του
οχιματοσ.
Το πλαίςιο του οχιματοσ να ζχει Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ (C.O.C.) ωσ προσ τον εγκεκριμζνο
τφπο, το οποίο να κατατεκεί κατά τθν παράδοςθ
του οχιματοσ και να ςυνοδεφεται από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ
που δεν είναι ςτα Ελλθνικά. Το πλιρεσ ι
ολοκλθρωμζνο προςφερόμενο όχθμα να ζχει
αντίςτοιχο Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ (C.O.C.) ωσ
προσ τον εγκεκριμζνο τφπο, εφόςον προβλζπεται
από τθν ιςχφουςα νομοκεςία,
το οποίο να
κατατεκεί κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ και να
ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα, ςε περίπτωςθ που δεν είναι ςτα
Ελλθνικά. Να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά
Υπεφκυνθ
Διλωςθ
του/των
νομίμου/ων
εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου αναδόχου πωσ το
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2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.5
2.5.1

2.5.2

2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3

Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ του πλαιςίου και
τυχόν Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ του πλιρουσ ι
ολοκλθρωμζνου οχιματοσ, εφόςον προβλζπεται
από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κα προςκομιςτοφν με
μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου κατά τθν
παράδοςθ του οχιματοσ.
ΚΙΝΘΤΘΑΣ
Ρετρελαιοκινθτιρασ,
υδρόψυκτοσ,
άμεςου
ψεκαςμοφ (commonrail), υπερτροφοδοτοφμενοσ –
υπερπλθροφμενοσ
(turbo),
αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ Euro VI (όπωσ απαιτείται από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία) και ςφςτθμα ψφξθσ του αζρα
ειςαγωγισ (intercooler ι aftercooler ι ιςοδφναμο).
Απαιτοφμενθ ιςχφσ κινθτιρα τουλάχιςτον 160 kW.
Απαιτοφμενθ μζγιςτθ ροπι κινθτιρα τουλάχιςτον
1000 Nm. Μεγαλφτερθ ιςχφσ κινθτιρα /μεγαλφτερθ
μζγιςτθ ροπι κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα
με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
Να αναφερκοφν οι εκπομπζσ ρφπων (αερίων και
ςτερεϊν ςωματιδίων) του κινθτιρα και τα
ευρωπαϊκά πρότυπα με τα οποία ςυμμορφϊνεται.
Ο κινθτιρασ να είναι ςυνδεδεμζνοσ και
τοποκετθμζνοσ κατάλλθλα, ϊςτε να αποφεφγεται
οποιοςδιποτε κίνδυνοσ για το φορτίο από
κζρμανςθ ι ανάφλεξθ.
Να φζρει θλεκτρονικό περιοριςτι ταχφτθτασ,
ςφμφωνα με τθν κοινοτικι οδθγία 2002/85/ΕΚ του
ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και ςυμβουλίου, όπωσ
ιςχφει, και τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ
Tο κιβϊτιο ταχυτιτων να φζρει τουλάχιςτον ζξι (06)
ταχφτθτεσ ςυγχρονιςμζνεσ εμπροςκοπορείασ και
μίασ
(01)
οπιςκοπορείασ.
Θα
κεωρθκεί
πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ αυτοματοποιθμζνο (ςειριακό) ι
πλιρωσ αυτόματο με τουλάχιςτον ζξι (06)
εμπρόςκιων και μίασ (01) οπίςκιασ των ςχζςεων θ
οποία να γίνεται χωρίσ τθν χριςθ πεντάλ
ςυμπλζκτθ.
Διαφορικό: Το βιμα διαφορικοφ να είναι κατάλλθλο
για να μπορεί το όχθμα, με πλιρεσ φορτίο, να
ανζλκει ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερεσ κλίςεισ
δρόμου.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ
Το τιμόνι να είναι ςτο αριςτερό μζροσ του
οχιματοσ. Στθν προςφορά να αναφζρεται θ
διάμετροσ κφκλου ςτροφισ ςε m.
Το τιμόνι να είναι υδραυλικά υποβοθκοφμενο με
ςφςτθμα αυτόματθσ επαναφοράσ και κλειδϊματοσ.
Θ κολϊνα του τιμονιοφ να είναι ρυκμιηόμενθ ςε
φψοσ και κλίςθ.
236

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3
2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.9
2.9.1

2.9.2

ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ
Το ςφςτθμα ανάρτθςθσ να είναι εργοςταςιακοφ
τφπου κατάλλθλου για γερανοφόρο όχθμα και να
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ κίνθςθσ και
φόρτωςθσ αυτοφ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.
Θ εμπρόςκια ανάρτθςθ να είναι με ςοφςτεσ (ςτθν
προςφορά να περιγραφεί θ τεχνικι αντοχι),
αποςβεςτιρεσ
ταλάντωςθσ
(αμορτιςζρ),
υδραυλικοφσ, τθλεςκοπικοφσ και να φζρει
αντιςτρεπτικι δοκό.
Θ οπίςκια ανάρτθςθ να είναι με αερόφουςκεσ
κατάλλθλου τφπου.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΔΘΣΘΣ
Αερόφρενα διπλοφ κλειςτοφ κυκλϊματοσ, που να
επενεργοφν ςε όλουσ τουσ τροχοφσ με τα
απαραίτθτα ςε αρικμό και όγκο αεροφυλάκια.
Θ πζδθςθ να γίνεται εμπρόσ και πίςω τουλάχιςτον
με αεριηόμενουσ δίςκουσ. Να προςφερκοφν
τζςςερισ (04) εφεδρικοί αεριηόμενοι δίςκοι.
Να φζρει κατάλλθλο ςφςτθμα για τθν αποφυγι
υγροποίθςθσ των υδρατμϊν ςτα κυκλϊματα του
πεπιεςμζνου αζρα.
Να φζρει χειροπζδθ (χειρόφρενο) αςφαλείασ,
μθχανικι, θ λειτουργία τθσ οποίασ να επιτυγχάνεται
με μικρό χειρομοχλό τοποκετθμζνο κοντά ςτθν
κζςθ του οδθγοφ.
Να
φζρει
υποχρεωτικά
ςφςτθμα
αντιμπλοκαρίςματοσ τροχϊν (A.B.S.), θλεκτρονικό
ςφςτθμα ευςτάκειασ (E.S.P.), θλεκτρονικό ςφςτθμα
ελζγχου φρεναρίςματοσ (E.B.S.) και ςφςτθμα
ελζγχου ολίςκθςθσ (A.S.R.).
Το ςφςτθμα πζδθςθσ να είναι κατάλλθλα
μελετθμζνο και καταςκευαςμζνο ϊςτε, αφενόσ μεν
να είναι αδφνατθ θ εκκίνθςθ του οχιματοσ πριν θ
πίεςθ του αζρα ςτα αεροφυλάκια λάβει τθν
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ τιμι και αφ’ ετζρου τυχόν
απϊλεια τθσ πίεςθσ του αζρα από τα αεροφυλάκια
ι το δίκτυο ςωλθνϊςεων να ζχει επακόλουκο τθν
πζδθςθ του οχιματοσ.
Να φζρει και υποχρεωτικά δευτερεφον ςφςτθμα
πζδθςθσ, δθλαδι ςφςτθμα επιβράδυνςθσ τφπου
Retarder ι βαλβιδόφρενο ι ιςοδφναμο. Δευτερεφον
ςφςτθμα επιβράδυνςθσ τφπου Retarder κα
κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Ρίνακα
Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
ΣΩΤΑ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΙΣΩΤΑ
Τα ςϊτρα (ηάντεσ) να είναι καταςκευαςμζνα από
αλουμίνιο. Να προςφερκοφν ζξι (06) όμοια
εφεδρικά ςϊτρα.
Οι διαςτάςεισ των ηαντϊν και των ελαςτικϊν να
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2.9.3

2.9.4
2.9.5

2.9.6

2.9.7

είναι κατάλλθλεσ ςφμφωνα με το εγχειρίδιο του
καταςκευαςτι για τον προςφερόμενο τφπο
οχιματοσ.
Ο κωδικόσ ταχφτθτασ των ελαςτικϊν επιςϊτρων να
καλφπτει τθν ανϊτατθ ταχφτθτα και το φορτίο του
οχιματοσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
καταςκευαςτι του οχιματοσ.
Να φζρει αλεξίβορβα (λαςπωτιρεσ) ςε όλουσ τουσ
τροχοφσ.
Τα ελαςτικά να είναι υποχρεωτικά καινοφργια, όχι
από αναγόμωςθ, ακτινωτοφ τφπου (radial)
καταςκευισ τελευταίου δεκαπενταμινου (15) πριν
τθν παράδοςθ του οχιματοσ (μικρότερο χρονικό
διάςτθμα προ τθσ παράδοςθσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ), χωρίσ αεροκαλάμουσ (tubeless) και
ανάλογθσ αντοχισ του φορτίου κάκε άξονα.
Τα ελαςτικά κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουλίου
2009 <<για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και
γενικισ αςφάλειασ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων
και των ρυμουλκοφμενων τουσ, και των ςυςτθμάτων
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν τεχνικϊν
μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά>>
(ΕΕ L200 τθσ 31.7.2009, ς.1), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, για τθν κατθγορία των
οχθμάτων για τθν οποία προορίηονται *βλ. Άρκρο 8
(ταξινόμθςθ ελαςτικϊν) ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και
κα ςυνοδεφονται κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ
από ζγκριςθ τφπου αρμόδιασ εγκριτικισ αρχισ
ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ που
αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του Άρκρου 8 ανωτζρω
Κανονιςμοφ και του Κανονιςμοφ ΟΕΕ/ΘΕ Αρικ. 117
του Ραραρτιματοσ IV του ανωτζρω Κανονιςμοφ,
όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. Εντόσ τθσ
τεχνικισ του προςφοράσ, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα
υποβάλλει ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των
νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του περί προςκόμιςθσ
τθσ ανωτζρω ζγκριςθσ τφπου. Να είναι καταςκευισ
τελευταίου δωδεκαμινου (12) πριν από τθν
παράδοςθ των οχθμάτων, καινοφργια, όχι από
αναγόμωςθ, χωρίσ αεροκάλαμουσ (TUBELESS),
κατάλλθλα για εντόσ δρόμου χριςθ (ςφμφωνα με
τισ προδιαγραφζσ/απαιτιςεισ του καταςκευαςτικοφ
οίκου). Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ ίδιου
τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε αςφαλζσ ςθμείο του
οχιματοσ.
Να υπάρχει πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, με επίςωτρο
του ιδίου τφπου, τοποκετθμζνοσ ςε ευπρόςιτο και
αςφαλζσ ςθμείο του οχιματοσ.
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2.9.8

2.10
2.10.1
2.10.1.1

2.10.1.2
2.10.2
2.10.2.1

2.10.3
2.10.3.1

2.10.3.2

2.10.3.3

2.10.3.4

2.10.3.5

Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρονται ο τφποσ, οι
διαςτάςεισ και οι κωδικοί φορτίου και ταχφτθτασ
των προςφερόμενων ελαςτικϊν.
ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ
ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Στο κάλαμο των επιβατϊν να υπάρχει
τοποκετθμζνο τουλάχιςτον ζνα (01) φωτιςτικό
ςϊμα που κα παρζχει άπλετο φωτιςμό. Να είναι
τζτοιου τφπου, ϊςτε να περιορίηεται ο ενοχλθτικόσ
κατά τθν οδιγθςθ αντικατοπτριςμόσ ςτον
εμπρόςκιο ανεμοκϊρακα και να λειτουργεί με
ξεχωριςτό διακόπτθ.
Να υπάρχει ρευματοδότθσ για τθν ςφνδεςθ
φορθτισ λυχνίασ επίςκεψθσ (μπαλαντζηα).
ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Το όχθμα να φζρει όλα τα ςυςτιματα φωτιςμοφ και
περιμετρικισ ςιμανςθσ που προβλζπονται για
γερανοφόρο όχθμα από τον Κ.Ο.Κ και τθν ιςχφουςα
Ελλθνικι νομοκεςία. Επιπλζον, να φζρει φϊτα
ομίχλθσ εμπρόσ – πίςω και φϊτα πίςω κίνθςθσ που
να λειτουργοφν αυτόματα με τθν τοποκζτθςθ τθσ
όπιςκεν.
ΣΕΙΘΝΑ – ΘΧΘΤΙΚΘ ΣΘΜΑΝΣΘ
Θ θχθτικι ςιμανςθ του γερανοφόρου οχιματοσ να
γίνεται μζςω θλεκτρονικισ ςειρινασ. Ο ενιςχυτισ
τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ να ζχει όςο το δυνατόν
μικρότερεσ διαςτάςεισ και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο (εκτόσ του χϊρου εμπρόςκιασ
κονςόλασ), κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ.
Θ θλεκτρονικι ςειρινα να λειτουργεί με θλεκτρικό
ρεφμα τάςθσ 12V DC με γείωςθ κετικοφ ι αρνθτικοφ
πόλου και να ζχει μικρι κατανάλωςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ, θ οποία ςε κζςθ STAND-BY να είναι
μικρότερθ από 150mA.
Το θχείο εκπομπισ ιχου τθσ ςειρινασ να ζχει ιςχφ
τουλάχιςτον 100 Watts RMS και να τοποκετθκεί ςε
κατάλλθλο ςθμείο. Θ ζνταςθ εξόδου του ιχου
ςειρινασ από το θχείο να είναι τουλάχιςτον 113DB
ςε απόςταςθ 3 μζτρων από αυτό, για όλουσ τουσ
ηθτοφμενουσ ιχουσ.
Ο προμθκευτισ οφείλει να προςκομίςει κατά τθν
παράδοςθ του οχιματοσ, πιςτοποιθτικό δοκιμϊν
και μετριςεων του εκπεμπόμενου ιχου τθσ
ςειρινασ.
Θ ιςχφσ εξόδου του ενιςχυτι να είναι τουλάχιςτον
100Watts. Ο ενιςχυτισ να παρζχει τθν δυνατότθτα
επιλογισ τριϊν τουλάχιςτον διαφορετικϊν ιχων
ςειρινασ (απαραίτθτοι τόνοι Wail, Yelp, Horn), ςε
περιοχι ςυχνότθτασ από 500 ζωσ 1800 Hz, κακϊσ
και εκπομπισ ομιλίασ από το θχείο με ζνα
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2.10.3.6

2.10.3.7

2.10.3.8

2.10.3.9

2.10.3.10

2.10.3.11

2.10.3.12

2.11
2.11.1

2.11.2
2.11.3

2.12

μικρόφωνο – χειριςτιριο, ςυνδεδεμζνο ςτον
ενιςχυτι με αποςπϊμενο ςπειροειδζσ καλϊδιο. Από
αυτό να πραγματοποιοφνται όλοι οι χειριςμοί τθσ
θχθτικισ ςιμανςθσ και να φζρει κομβίο ρφκμιςθσ
τθσ ζνταςθσ τθσ ομιλίασ.
Να υπάρχει διακόπτθσ πλιρουσ ενεργοποίθςθσ –
απενεργοποίθςθσ τθσ ςειρινασ ςτο χϊρο του
οδθγοφ.
Ο ενιςχυτισ να φζρει διάταξθ προςταςίασ από
τυχαία αναςτροφι των πόλων και να είναι
εφοδιαςμζνοσ με αςφάλεια που να αντικακίςταται
εφκολα και χωρίσ τθν ανάγκθ εργαλείων.
Στθ τεχνικι προςφορά να υποβλθκεί ο τφποσ τθσ
προςφερόμενθσ θχθτικισ ςιμανςθσ και το
εργοςτάςιο καταςκευισ.
Θ τροφοδοςία τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να γίνεται
μζςω ανεξάρτθτου θλεκτρολογικοφ κυκλϊματοσ, το
οποίο κα αςφαλίηεται με ξεχωριςτι αςφάλεια, θ
οποία κα αντικακίςταται εφκολα χωρίσ τθν ανάγκθ
εργαλείων.
Οι αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ να φζρουν ςιμανςθ CE, να
είναι ςφμφωνεσ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και να
διακζτουν πιςτοποιθτικό ζγκριςθσ τφπου, ςφμφωνα
με
τθν
ιςχφουςα
νομοκεςία
περί
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ για οχιματα,
αντίγραφο του οποίου να κατατεκεί με τθν
προςφορά.
Θ τοποκζτθςθ τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ να γίνει ςε
ςυνεννόθςθ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Υπθρεςίασ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ.
Να κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά επαρκι
τεχνικά φυλλάδια ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα
από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ
για τθν
επιβεβαίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ θχθτικισ ςιμανςθσ με τθν
παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.
ΣΥΣΣΩΕΥΤΘΣ
Να φζρει κατάλλθλο/ουσ
ςυςςωρευτι/ζσ
ςυςςωρευτζσ 12 ι 24 Volt DC, κατάλλθλθσ
χωρθτικότθτασ
και
κατάλλθλθσ
εντάςεωσ
εναλλάκτθ, τοποκετθμζνο/ουσ ςε κατάλλθλθ
αςφαλι υποδοχι.
Οι ςυςςωρευτζσ να ζχουν αντιπαραςιτικι διάταξθ
με γειωμζνο αρνθτικό πόλο.
Με τθν τεχνικι προςφορά ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
κα δεςμεφεται ότι οι ςυςςωρευτζσ και ο
εναλλάκτθσ είναι κατάλλθλοι και μποροφν να
ανταποκρικοφν ςτισ αυξθμζνεσ καταναλϊςεισ του
βυτιοφόρου ςε θλεκτρικό ρεφμα.
Να φζρει αναμονι ςε κατάλλθλο ςθμείο, για τθν
τοποκζτθςθ πομποδζκτθ (αςυρμάτου) και κεραίασ
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2.13

2.14
2.14.1

2.14.1.1
2.14.1.2
2.14.1.3
2.14.1.4
2.14.1.5

2.14.1.6
2.14.1.7
2.14.1.8
2.14.1.9
2.14.1.10
2.14.1.11

2.14.1.12

2.14.1.13
2.14.1.14
2.14.1.15

2.14.1.16
2.14.1.17
2.14.1.18

αυτοφ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. /Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ.
Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και όλεσ οι
καλωδιϊςεισ, να είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ
Ελλθνικοφσ
και
Κοινοτικοφσ
κανονιςμοφσ
αςφαλείασ.
ΟΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
Το γερανοφόρο όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο
με όλα τα απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ
παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα και
γενικά τθσ πορείασ του οχιματοσ. Να φζρει
τουλάχιςτον τα παρακάτω:
Ταχφμετρο ςτον πίνακα ελζγχου.
Στροφόμετρο με ζνδειξθ εξωτερικισ κερμοκραςίασ,
ϊρασ και θμερομθνίασ ςτον πίνακα ελζγχου.
Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου ςτον πίνακα ελζγχου.
Δείκτθ κερμοκραςίασ ψυκτικοφ (μθχανισ).
Ψθφιακό (θλεκτρονικό)ταχογράφο. Kατά τθν
παράδοςθ του οχιματοσ να προςκομιςκεί
βεβαίωςθ
πιςτοποίθςθσ
ταχογράφου
και
αυτοκόλλθτο ςε εμφανζσ ςθμείο επί τθσ καμπίνασ.
Να υπάρχει ςτον πίνακα ελζγχου ζνδειξθ για τυχόν
ςφάλμα του ταχογράφου.
Θχθτικό όργανο.
Ενδεικτικι λυχνία ελλιποφσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν
ςτον πίνακα ελζγχου.
Ενδεικτικι λυχνία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ ςτον
πίνακα ελζγχου.
Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ ςυςτθμάτων E.S.P.,
A.B.S. , E.B.S. και A.S.R. ςτον πίνακα ελζγχου.
Δείκτεσ πίεςθσ αζρα, αεροφυλακίων και
χειρόφρενου ςτον πίνακα ελζγχου.
Σφςτθμα
θλεκτροκίνθτων
υαλοκακαριςτιρων
τουλάχιςτον δφο (02) ταχυτιτων και ςφςτθμα
πλφςθσ του αλεξινεμου με νερό.
Ηϊνεσ αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ, εκ
των οποίων οι δφο (02), οδθγοφ – ςυνοδθγοφ να
είναι αυτόματεσ τριϊν (03) ςθμείων, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ και τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ.
Να φζρει προςαρμοςμζνα υποςτθρίγματα κεφαλισ,
ενςωματωμζνα ςε όλα τα κακίςματα.
Να φζρει δεξαμενι καυςίμου τουλάχιςτον 200
λίτρων θ πρόςβαςθ τθσ οποίασ να αςφαλίηει.
Να φζρει δεξαμενι με πϊμα αςφαλείασ πρόςκετου
(AdBlue) τουλάχιςτον 30 λίτρων με δείκτθ ςτάκμθσ
ςτον πίνακα ελζγχου θ πρόςβαςθ τθσ οποίασ να
αςφαλίηει.
Να φζρει Cruisecontrol.
Να φζρει υαλοπίνακεσ αςφαλείασ τφπου Securit.
Να φζρει αντιθλιακζσ μεμβράνεσ ςτουσ θλεκτρικοφσ
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2.14.1.19
2.14.1.20

2.14.1.21
2.14.1.22
2.14.1.23

2.14.1.24

2.14.1.25

2.14.1.26

2.15
2.15.1
2.15.2
2.15.3

2.15.4
2.15.5

2.15.6

υαλοπίνακεσ οδθγοφ – ςυνοδθγοφ, αποχρϊςεωσ
ςφμφωνθσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ.
Να φζρει βομβθτι οπιςκοπορείασ.
Να φζρει μθχανικό μθχανιςμό ανάκλθςθσ τθσ
καμπίνασ,
μζςω
χειραντλίασ
υδραυλικισ
λειτουργίασ.
Να φζρει εξωτερικό ςκιάδιο ανεμοκϊρακα
(κεραμίδι).
Τα παράκυρα οδθγοφ – ςυνοδθγοφ να είναι
θλεκτρικισ λειτουργίασ.
Να φζρει ράδιο MP3 Player με RDS, USB, θχεία και
κεραία το οποίο να ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με
κινθτό μζςω Bluetooth επικοινωνίασ. Επίςθσ να
φζρει πλοθγό με Ελλθνικοφσ χάρτεσ και κεραία GPS.
Να φζρει κατάλλθλουσ εξωτερικοφσ κακρζπτεσ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι
Νομοκεςία οι οποίοι να είναι, θλεκτρικά
ρυκμιηόμενοι, αντικαμβωτικοί, κερμαινόμενοι και
ευρυγϊνιοι. Επίςθσ να φζρει και ζνα (01) εςωτερικό
κακρζπτθ.
Να φζρει ζνα (01) πρόςκετο κακρζπτθ πεηοδρομίου
ςτθν πόρτα του ςυνοδθγοφ και ζνα (01) κακρζπτθ
ςτο κεραμίδι εμπρόσ ςτο μεςαίο ι δεξιό μζροσ του
ανεμοκϊρακα για τθν επιτιρθςθ του δρόμου
μπροςτά από το όχθμα για τθν διζλευςθ πεηϊν
(κακρζπτθσ πεηϊν).
Να φζρει υποδοχζσ ςτο μπροςτινό μζροσ για τθν
αςφαλι και χωρίσ φκορά ρυμοφλκθςθ του
γερανοφόρου, ςε περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ.
ΚΑΜΡΙΝΑ
Θ καμπίνα να είναι καταςκευαςμζνθ, ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Να υπάρχει κατάλλθλθ θχθτικι και κερμικι
μόνωςθ.
Θ ςτιριξθ τθσ καμπίνασ να είναι κατάλλθλθ, με
ελατιρια και μθχανικοφσ αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν
(αμορτιςζρ).
Να
φζρει
αντιολιςκθτικά
ςκαλοπάτια
ενςωματωμζνα ςτθν καμπίνα.
Θ καμπίνα να φζρει τουλάχιςτον δφο (02)
κακίςματα. Ζνα (01) κάκιςμα οδθγοφ και
τουλάχιςτον ζνα (01) ςυνοδθγοφ. Επιπλζον θ
καμπίνα να φζρει κρεβάτι.
Ζνα (01) κάκιςμα οδθγοφ με ρφκμιςθ μζςθσ
ρυκμιηόμενο με πνευματικι ανάρτθςθ ι
αερανάρτθςθ ι ιςοδφναμο,
ηϊνθ τριϊν (03)
ςθμείων, ρυκμιηόμενο κατά μικοσ, φψοσ και κλίςθ
πλάτθσ και τουλάχιςτον ζνα (01) κάκιςμα
ςυνοδθγοφ.
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2.15.7

2.15.8
2.15.9

2.15.10

2.15.11
2.16
2.16.1

2.16.2

2.16.3

Να φζρει αποκθκευτικοφσ χϊρουσ ράφια ι
ντουλάπια άνωκεν του ανεμοκϊρακα με
προςτατευτικό κάλυμμα ι δίχτυ και επάνω ςτθν
κονςόλα ςτθ μζςθ ι ςτθν πλευρά του ςυνοδθγοφ.
Να φζρει χειριςτιρια ςυςτιματοσ κζρμανςθσ –
ψφξθσ – αεριςμοφ.
Να φζρει ςφςτθμα κζρμανςθσ (καλοριφζρ) και
εργοςταςιακι ςυςκευι ψφξθσ (A/C ι CLIMA) με
ανάλογθ κερμαντικι και ψυκτικι ικανότθτα, με
ρυκμιηόμενθ παροχι αζρα μζςω μοτζρ τουλάχιςτον
τριϊν (03) ταχυτιτων. Να υπάρχει ςφςτθμα
διοχζτευςθσ αζρα προσ το αλεξινεμο.
Να φζρει υπολογιςτι ταξιδιοφ ςε ψθφιακι οκόνθ
όπου κα αναφζρεται μζςθ ταχφτθτα, χρόνοσ,
απόςταςθ, κατανάλωςθ καυςίμου μζςθ και
ςυνολικι, ρφκμιςθ ϊρασ και προειδοποιιςεισ.
Να φζρει αλεξιλια οδθγοφ και ςυνοδθγοφ.
ΡΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΑΞΩΜΑ
Το εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου να
διακζτει πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO
9001:2015 ι ιςοδφναμο με πεδίο εφαρμογισ το
ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και παραγωγι οχθμάτων, από
διαπιςτευμζνο
φορζα
πιςτοποίθςθσ.
Το
πιςτοποιθτικό ISO κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και
κακόλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Να
κατατεκεί με τθν τεχνικι προςφορά.
Το
εργοςτάςιο
υπερκαταςκευισ
να
ζχει
πιςτοποιθτικό
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ
ISO
9001:2015
ι ιςοδφναμο, με ςχετικό πεδίο
εφαρμογισ. Το Ριςτοποιθτικό να είναι ςε ιςχφ κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και
κακόλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Να
κατατεκεί με τθν τεχνικι προςφορά.
Θ όλθ καταςκευι του οχιματοσ να γίνει, ςφμφωνα
με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ καλισ τεχνικισ
και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ
τεχνολογίασ, ςτθν κατθγορία αυτι του οχιματοσ και
τισ ιςχφουςεσ νομικζσ διατάξεισ. Για τθν ανάκεςθ
και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν εφαρμογι οι ςε
εκτζλεςθ των ςχετικϊν νόμων εκδοκείςεσ
κανονιςτικζσ διατάξεισ και γενικότερα κάκε διάταξθ
(νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ
απόφαςθσ, κ.λ.π) που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ρθτά ςτο παρόν. Ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει με τθν υποβολι
τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ Υπεφκυνθ Διλωςθ
Ν.1599/1986 με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ
νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του υποψιφιου
Αναδόχου ςτθν οποία να δεςμεφεται για τα
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2.16.4

2.17
2.17.1

2.18
2.18.1

2.18.2

2.19.
2.19.1.

ανωτζρω.
Το πλαίςιο να είναι τουλάχιςτον διαξονικό, τφπου
φορτθγοφ, να αντζχει ςε ςτρεβλϊςεισ και
κατάλλθλο για τθν τοποκζτθςθ τθσ υπερκαταςκευισ
για τθ μεταφορά υλικϊν εξοπλιςμοφ επί τθσ
πλατφόρμασ.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΘΣ
Το ςφςτθμα εξάτμιςθσ να ζχει κατάλλθλθ
κατεφκυνςθ και να είναι προςτατευμζνο για τθν
αποφυγι οποιουδιποτε κινδφνου για το φορτίο
από κζρμανςθ ι ανάφλεξθ.
ΧΩΟΣ ΦΟΤΩΣΘΣ - ΡΛΑΤΦΟΜΑ
Στο πίςω μζροσ του κουβουκλίου (καμπίνασ)
οδιγθςθσ και επί του οχιματοσ να καταςκευαςτεί
πλατφόρμα, θ οποία κα επενδυκεί από ανοξείδωτθ
αντιολιςκθτικι λαμαρίνα ι με αντιολιςκθτικά
φφλλα αλουμινίου πάχουσ πζντε (05) χιλιοςτϊν, για
τθν φόρτωςθ και μεταφορά υλικϊν - εξοπλιςμοφ
βάρουσ τουλάχιςτον δϊδεκα (12) τόνων.
Θ πλατφόρμα κα διακζτει παραπζτα τα οποία κα
είναι αναδιπλοφμενα – αφαιρετά για τθν
διευκόλυνςθ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ. Να υπάρχουν
κατάλλθλα ςθμεία πρόςδεςθσ – ςτοιβαςίασ του
μεταφερόμενου φορτίου τα οποία να περιγράφεται
αναλυτικά ςτθν προςφορά.
Να υπάρχουν δζκα (10) ιμάντεσ πρόςδεςθσ
τουλάχιςτον δζκα (10) μζτρων με τεντωτιρεσ
καταλλιλου αντοχισ.
Θ πλατφόρμα μεταφοράσ και να είναι αςφαλισ και
κατάλλθλα πιςτοποιθμζνθ.
Θ υπερκαταςκευι πρζπει να είναι κατάλλθλθ για
μεταφορά κάκε είδουσ υλικϊν, καταςκευαςμζνθ
από χάλυβα ST 37 µε δυνατότθτα µμεταφοράσ
τουλάχιςτον 12 τόνων φορτίου. Ρρζπει να είναι
καταςκευισ γνωςτοφ καταςκευαςτι µε μεγάλθ
κυκλοφορία ςτθν Ελλάδα.
Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ λαμαρίνασ πρζπει
να είναι τουλάχιςτον 4 χιλ. για το δάπεδο και τουσ
ορκοςτάτεσ και 3 χιλ. για τα πλευρά. Οι διαςτάςεισ
και ο όγκοσ τθσ καρότςασ-πλατφόρμασ πρζπει να
είναι ικανόσ και να κακορίηεται από τουσ ιςχφοντεσ
κανονιςμοφσ για τθν μεταφορά και ογκωδϊν
αντικειμζνων.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΥΨΩΣΘΣ - ΓΕΑΝΟΣ
Το όχθμα πρζπει να διακζτει επί ποινι
αποκλειςμοφ, γερανό, πλιρωσ υδραυλικό, με
αρκρωτι ςφνδεςθ, περιςτρεφόμενο με υδραυλικά
τθλεςκοπικά επεκτεινόμενα πολλαπλά τμιματα, ο
οποίοσ
κα
χρθςιμοποιείται
βαςικά
για
αυτοφόρτωςθ του οχιματοσ. Ο γερανόσ να ζχει
μζγιςτθ ανυψωτικι ροπι τουλάχιςτον 20.000 kpm.
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2.19.2

2.19.3

2.19.4

2.19.5

Ο βραχίονασ να επεκτείνεται υδραυλικά ςε ακτίνα
τουλάχιςτον 10 μζτρα οριηοντίωσ. Πλεσ οι κινιςεισ
να μποροφν να γίνουν υπό φορτίο. Θ ανυψωτικι
ικανότθτα του γερανοφ κα αποδεικνφεται
υποχρεωτικά από επίςθμα ςτοιχεία (ςχζδια/
διαγράμματα κζςεων) του εργοςταςίου καταςκευισ
τθσ
προςφερόμενθσ
υπερκαταςκευισ
του
γερανοφόρου οχιματοσ και τα ςυνοδευτικά
ζγγραφα του καταςκευαςτι του. Θ λειτουργία του
γερανοφ πρζπει να ελζγχεται από τα πλζον
ςφγχρονα ςυςτιματα αςφαλείασ.
Θ λειτουργία του γερανοφ πρζπει να είναι ακόρυβθ
εξ’ ολοκλιρου υδραυλικι, µε δφο ομάδεσ
χειριςτθρίων επί του οχιματοσ (μία ςε κάκε πλευρά
του οχιματοσ) και µία αςφρματθ, µε τισ οποίεσ κα
εξαςφαλίηονται όλεσ οι κινιςεισ του ανυψωτικοφ
μθχανιςμοφ (γερανοφ). Ο γερανόσ πρζπει να είναι
τοποκετθμζνοσ ανάμεςα ςτθν καμπίνα και τθν
πλατφόρμα Ο γερανόσ κα ζχει ςυνεχι περιςτροφι ι
τουλάχιςτον ςε τόξο 3600.
Το όχθμα κα πρζπει να διακζτει υδραυλικι αντλία
υψθλισ πίεςθσ, θ οποία να είναι
ιςχυρισ
καταςκευισ με κίνθςθ από δυναμολιπτθ (PTO) και
ικανότθτα που να εξαςφαλίηει τθν ομαλι και
ικανοποιθτικι λειτουργία όλων των υδραυλικϊν
μθχανθμάτων του εξοπλιςμοφ.
Ο
γερανόσ
κα είναι εξοπλιςμζνοσ
με τα
απαραίτθτα όργανα
αςφαλείασ και κινδφνου,
ζναντι
υπερφόρτιςθσ, απϊλειασ πίεςθσ, ι
οποιαςδιποτε άλλθσ ανωμαλίασ, όπωσ αυτά
κακορίηονται με το ΡΔ 373/1993 ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ τθσ ΕΕ και κα φζρει ςιμανςθ CE. Θα φζρει
βαλβίδεσ αςφαλείασ για τθν ςυγκράτθςθ του
φορτίου ςε περίπτωςθ κραφςεωσ των υδραυλικϊν
ςωλινων. Οπτικό και θχθτικό ςιμα προειδοποίθςθσ
υπερφόρτωςθσ ςτο 90% του ορίου και ςταμάτθμα
τθσ λειτουργίασ όταν γίνεται υπζρβαςθ του ορίου.
EMERGENCY STOP όλων των λειτουργιϊν του
γερανοφ. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ να επιτρζπονται
μόνο οι χειριςμοί για τθν μείωςθ ροπισ του
γερανοφ.
Το όχθμα κα πρζπει να διακζτει υδραυλικά
ποδαρικά µε αρκρωτό πζλμα, για τθν αςφαλι
ςτιριξθ του οχιματοσ κατά τθν λειτουργία του
γερανοφ. Τα ςτακεροποιθτικά πζλματα να είναι
τουλάχιςτον δφο (02), υδραυλικά και να
εξαςφαλίηουν τθ ςτακερι ςτιριξθ του οχιματοσ
όταν χρθςιμοποιείται ο γερανόσ. Πταν τα πζλματα
είναι μαηεμζνα κα πρζπει να απζχουν 350 mm
τουλάχιςτον από το ζδαφοσ. Τα ηεφγθ πελμάτων
πρζπει να είναι
κατανεμθμζνα ςε ςθμεία του
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2.19.6

3.
3.1

3.2

4
4.1

5
5.1

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4
5.2.5

5.2.6

οχιματοσ που να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ
ανφψωςθ των φορτίων. Θα υπάρχει μθχανιςμόσ
που κα αςφαλίηει, ϊςτε ςτθ φάςθ ςυμπτφξεωσ να
προθγείται και να ζπεται θ οριηόντια ςφμπτυξθ.
Να υπάρχουν τρεισ (03) ιμάντεσ ανφψωςθσ (φαςκζσ)
τουλάχιςτον δζκα (10) μζτρων αντοχισ τουλάχιςτον
10 τόνων.
ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το όχθμα πριν από τον τελικό χρωματιςμό να
υποςτεί επιμελι απολφμανςθ και αποςκωρίωςθ
(όπου είναι τεχνικά εφικτό), και χρωματιςμό με
ειδικά χρϊματα που να παρζχουν αντιςκωριακι και
αντιοξειδωτικι προςταςία.
Το χρϊμα τθσ καμπίνασ, να είναι μεταλλικό,
χρϊματοσ που κα επιλεγεί από τθν Υπθρεςία Α.Λ.ΣΕΛ. ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΘ
Τα μζγιςτα βάρθ, τα βάρθ των αξόνων, οι
αποςτάςεισ αυτϊν και όλα τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του οχιματοσ πρζπει να πλθροφν
τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. και τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ.
ΛΟΙΡΑ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ
Το όχθμα να ςυνοδεφεται απαραίτθτα, από μία
πλιρθ ςειρά εργαλείων παρελκομζνων αμζςου
εξυπθρζτθςθσ, τοποκετθμζνων ςε ειδικό ςάκο ι
κιβϊτιο. Τα εργαλεία πρζπει να είναι ιςχυρισ
καταςκευισ, επιχρωμιωμζνα ι να ζχουν υποςτεί
αντιοξειδωτικι προςταςία και ςκλιρυνςθ τα οποία
να αναφζρονται με λεπτομζρεια ςτθν τεχνικι
προςφορά του προμθκευτι.
Εκτόσ των ανωτζρω, κάκε όχθμα να ςυνοδεφεται
από τα παρακάτω:
Ζνα (01) αρκρωτό τρίγωνο αςφάλειασ.
Ζνα (01) ηεφγοσ αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων.
Ζνα (01) κιβϊτιο Αϋ Βοθκειϊν ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το οποίο να βρίςκεται ςε
περίοπτθ κζςθ ι ςε κζςθ, που να υποδεικνφεται
μζςω κατάλλθλθσ ςιμανςθσ.
Ζνα (01) φτυάρι ςτιβαρισ καταςκευισ.
Ζνα (01) πυροςβεςτιρα βάρουσ δφο (02) κιλϊν
τοποκετθμζνο ςε κατάλλθλο ςθμείο εντόσ του
εςωτερικοφ τθσ καμπίνασ για τθν πυρόςβεςι τθσ
(κατά προτίμθςθ διοξειδίου του άνκρακα). Επίςθσ
κα φζρει δφο (02) πυροςβεςτιρεσ με κακαρό βάροσ
ζξι (06) κιλϊν τοποκετθμζνουσ ςε κατάλλθλο
εμφανζσ ςθμείο για τθν πυρόςβεςθ φορτίου,
ελαςτικϊν κ.λ.π., που να καλφπτουν το Ευρωπαϊκό
Ρρότυπο ΕΝ-3 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
Τυποποίθςθσ (CEN).
Ελαςτικό ςωλινα με ακροφφςιο για τθν πλιρωςθ
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5.2.7
5.2.8
6.
6.1

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.2.16
6.2.17
6.2.18
6.2.19
6.2.20
6.2.21
6.2.22
6.2.23
6.2.24
6.2.25
6.2.26
6.2.27
7
7.1

των ελαςτικϊν με αζρα από το κφκλωμα του
πεπιεςμζνου αζρα του οχιματοσ.
Δφο (02) τουλάχιςτον ςφινεσ (τάκουσ) αναςτολισ
τθσ κφλιςθσ.
Ζνα (01) φακό τφπου LED.
ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
Να δοκοφν πλιρεισ περιγραφικζσ πλθροφορίεσ, οι
οποίεσ να ςυνοδεφονται από αντίςτοιχα τεχνικά
φυλλάδια, εγχειρίδια ι οποιοδιποτε άλλο
τεκμθριωτικό υλικό για τθν καλφτερθ αντίλθψθ του
πλαιςίου και του πλιρουσ ι ολοκλθρωμζνου
προςφερόμενου οχιματοσ.
Τα χαρακτθριςτικά αυτά πρζπει να περιλαμβάνουν
οπωςδιποτε και τα κατωτζρω:
Εργοςτάςιο καταςκευισ και ζτοσ καταςκευισ.
Τφποσ οχιματοσ και είδοσ καταςκευισ.
Ιςχφσ, μζγιςτθ ροπι και ςε ποιο εφροσ ςτροφϊν
επιτυγχάνεται (με αντίςτοιχθ παραπομπι ςτισ
ςελίδεσ
των
επίςθμων
εγχειριδίων
των
καταςκευαςτϊν όπου κα παρατίκενται τα
αντίςτοιχα διαγράμματα ιςχφοσ ςυναρτιςει
ςτροφϊν και ροπισ ςυναρτιςει ςτροφϊν) και
μζγιςτοσ αρικμόσ ςτροφϊν κινθτιρα.
Σχζςθ ςυμπίεςθσ.
Αρικμόσ και διάταξθ κυλίνδρων.
Κυβιςμόσ κινθτιρα.
Σφςτθμα ψφξθσ του κινθτιρα.
Κιβϊτιο ταχυτιτων.
Είδοσ διαφορικοφ.
Σφςτθμα ανάρτθςθσ.
Σφςτθμα πζδθςθσ.
Είδοσ ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ.
Είδοσ και διαςτάςεισ των ελαςτικϊν.
Τφποσ, τάςθ, χωρθτικότθτα ςυςςωρευτι και ζνταςθ
εναλλάκτθ.
Εξωτερικζσ διαςτάςεισ του οχιματοσ.
Μεταξόνιο και ελάχιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ.
Μικτό βάροσ, απόβαρο και ωφζλιμο φορτίο.
Ανϊτατθ ταχφτθτα οχιματοσ.
Εργαλεία οχιματοσ με λεπτομζρεια.
Διάμετροσ κφκλου ςτροφισ.
Τφποσ κακιςμάτων και επζνδυςι τουσ.
Τεχνικά χαρακτθριςτικά θχθτικισ ςιμανςθσ.
Τεχνολογία μείωςθσ εκπεμπόμενων καυςαερίων.
Συςτιματα ενεργθτικισ αςφάλειασ.
Εκπομπζσ CO2.
Εςωτερικόσ εξοπλιςμόσ.
Καταςκευαςτικό ςχζδιο πλαιςίου.
ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Το όχθμα και θ δεξαμενι πρζπει να ςυνοδεφονται
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7.2

7.3

7.4

7.5

από εγγφθςθ για:
Α) Ελάττωμα ι βλάβθ για χρονικό διάςτθμα
τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν για το πλαίςιο (όχθμα)
από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και
ποςοτικισ
παραλαβισ,
χωρίσ
περιοριςμό
χιλιομζτρων. Επίςθσ εξαετι (06) εγγφθςθ για τον
τθλεςκοπικό γερανό.
Β) Αντιςκωριακι και αντιδιαβρωτικι προςταςία για
χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν.
Γ) Αντοχι του χρϊματοσ για χρονικό διάςτθμα
τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν για το πλαίςιο.
Μεγαλφτερο διάςτθμα εγγφθςθσ κα κεωρθκεί
πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων
Αξιολόγθςθσ.
Στθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ
τθσ Υπθρεςίασ για τθν αντικατάςταςθ ι επιςκευι
εξαρτθμάτων του οχιματοσ (πλαιςίου), για κάκε
βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχονται από λάκοσ
χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι
ςυντιρθςθ. Επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ κατά τθν
πρϊτθ τετραετία (04) από τθν θμερομθνία οριςτικισ
παραλαβισ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ καμία
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ, για μία αντικατάςταςθ
των ελαςτικϊν επιςϊτρων με άλλα κατάλλθλου
τφπου είτε ςτα τζςςερα (04) χρόνια, είτε νωρίτερα –
εφόςον ζχουν διανυκεί τα προβλεπόμενα
χιλιόμετρα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
καταςκευαςτι των ελαςτικϊν. Με τθν τεχνικι
προςφορά να κατατεκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των
νόμιμου/ων εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου
Αναδόχου ότι δεςμεφεται για τα ανωτζρω.
Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ, μθ
προερχόμενθσ από κακι χριςθ ι λόγω ατυχιματοσ
το όχθμα να αντικακίςτανται εξ ολοκλιρου από τθν
προμθκεφτρια εταιρεία.
Επίςθσ, ο ανάδοχοσ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ του
οχιματοσ ςε ανταλλακτικά και οργανωμζνο ςζρβισ
για τουλάχιςτον τζςςερα (04) ζτθ από τθ λιξθ τθσ
εγγφθςθσ τουσ. Οι αιτιςεισ ςτον προμθκευτι για
ανταλλακτικά πρζπει να ικανοποιοφνται άμεςα. Τα
ανταλλακτικά ι εξαρτιματα και θ εργαςία
τοποκζτθςθσ αυτϊν, που εγκακίςτανται από το
δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του προμθκευτι να
καλφπτονται από εγγφθςθ τουλάχιςτον ενόσ (01)
ζτουσ.
Στθν τεχνικι προςφορά να υπάρχει ρθτι δζςμευςθ
του προμθκευτι με τθν οποία αναλαμβάνει τόςο
ςτα κεντρικά όςο και ςτα εξουςιοδοτθμζνα ι
ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία,
τθν
οικονομικι
επιβάρυνςθ (χωρίσ να αναφζρονται οικονομικά
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7.6

7.7

7.8

7.9.

7.10

ςτοιχεία) τουλάχιςτον των Α’, Β’, Γ’, και Δ’ Service
του οχιματοσ (εργατικά και αναλϊςιμα), ςφμφωνα
με τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι.
Θ ανάλθψθ οικονομικισ επιβάρυνςθσ (χωρίσ να
αναφζρονται οικονομικά ςτοιχεία) για περιςςότερα
Service κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα, ςφμφωνα με τον
Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ. Να δθλϊνονται
ςτθν τεχνικι προςφορά υποχρεωτικά τα διανυκζντα
χιλιόμετρα ι τα χρονικά διαςτιματα που πρζπει να
πραγματοποιοφνται τα Service, ςφμφωνα με τισ
προγραμματιςμζνεσ
ςυντθριςεισ
του
καταςκευαςτικοφ οίκου.
Να κατατεκεί πρωτότυπο βιβλίο ςυντιρθςθσ ι
πρωτότυπο
φυλλάδιο
όλων
των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων
του
καταςκευαςτι.
Στθν τεχνικι προςφορά ο υποψιφιοσ προμθκευτισ
να δεςμεφεται ρθτά (χωρίσ να αναφζρονται
οικονομικά ςτοιχεία) ότι κα διακζτει τθν τεχνικι
οργάνωςθ και υποδομι που απαιτείται για να
αναλάβει τθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ (μετά το
πζρασ των Αϋ, Βϋ, Γ’, και Δϋ service), εργαςία –
ανταλλακτικά, για τα επόμενα τζςςερα (04) χρόνια
ςτα κεντρικά ι εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία.
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να προςκομίςει κατά τθν
παράδοςθ επίςθμο τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν –
αναλωςίμων του οχιματοσ.
Ο προμθκευτισ να παρζχει χωρίσ καμία οικονομικι
επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ, προλθπτικό ζλεγχο
καλισ λειτουργίασ του οχιματοσ, θλεκτρονικό
ζλεγχο μπαταρίασ και δωρεάν προζλεγχο (τεχνικό
περιοδικό
ζλεγχο),
παρζχοντασ
ςχετικό
πιςτοποιθτικό - διλωςθ. Ο εν λόγω ζλεγχοσ να
παρζχεται μια (01) φορά κάκε ζτοσ για όλθ τθ
διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ, ςε όλο το ανά τθν επικράτεια δίκτυο
εξυπθρζτθςθσ του προςφερόμενου οχιματοσ.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν τεχνικι
προςφορά του να υποβάλλει κατάςταςθ των
εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων ςε όλθ τθ Χϊρα.
Επιπλζον, ο προμθκευτισ να δθλϊνει υποχρεωτικά
ότι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
αναλαμβάνει να καλφπτει με δαπάνεσ του, τθ
μεταφορά του προςφερόμενου οχιματοσ, εντόσ
48ωρϊν από τθ λθφκείςα ενθμζρωςθ, ςτα κεντρικά
ςυνεργεία του ι ςτο πλθςιζςτερο εξουςιοδοτθμζνο
ι ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο, ςτισ περιπτϊςεισ που:
α. Το όχθμα δεν μπορεί να ςυντθρθκεί ι
επιςκευαςκεί για οποιονδιποτε λόγο, από τα κατά
τόπουσ εξουςιοδοτθμζνα ι ςυνεργαηόμενα
ςυνεργεία του δθλωκζντοσ δικτφου εξυπθρζτθςθσ ι
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8
8.1

9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

δεν μπορεί να αποκαταςτακεί θ οποιαδιποτε
βλάβθ από κινθτι μονάδα του.
β. Κάποιο από τα δθλωκζντα ςυνεργεία παφςει να
ανικει ςτο δθλωκζν δίκτυο εξυπθρζτθςθσ του
προμθκευτι, για οποιονδιποτε λόγο και εφόςον
δεν
υφίςταται
άλλο
εξουςιοδοτθμζνο
ι
ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο του προμθκευτι.
Παρακολοφθηςη
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν υποβολι
μθνιαίασ αναφοράσ προόδου των εργαςιϊν
καταςκευισ του οχιματοσ προσ τθν Υπθρεςία
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ.
Παράδοςη – Παραλαβή.
Θ παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτι
Βαςιλειάδθ, ΡΥΛΘ Ε1 – Ε2), Ρειραιάσ, με ευκφνθ και
δαπάνεσ του προμθκευτι. Κατά τθ μεταφορά και τθ
δοκιμαςτικι λειτουργία του οχιματοσ και μζχρι τθν
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του, το
όχθμα να είναι αςφαλιςμζνο (ςε αςφαλιςτικι
εταιρεία) με μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ να είναι ο ςυντομότεροσ
δυνατόσ και μζχρι επτά (07) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Μικρότεροσ
χρόνοσ παράδοςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα,
ςφμφωνα με τον Ρίνακα Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ.
Το γερανοφόρο όχθμα να παραδοκεί ζτοιμο προσ
λειτουργία, με πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι
του, υγρό πλφςθσ κρυςτάλλων και εν γζνει θ ςτάκμθ
όλων των αναγκαίων για τθν λειτουργία του
πλιρουσ οχιματοσ υγρϊν – διαλυμάτων να
βρίςκεται
ςτα
προβλεπόμενα
από
τον
καταςκευαςτι επίπεδα.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ
Κατά τθν παράδοςθ του οχιματοσ κα
προςκομιςτοφν τα παρακάτω:
Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Τφπου τθσ Οδθγίασ
2007/46/ΕΚ, όπωσ ιςχφει / Δελτίο Κοινοποίθςθσ
Ζγκριςθσ Τφπου (παρ/φοσ 2.2). Να ςυνοδεφονται
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά (παρ/φοσ
2.2).
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ (C.O.C.) πλαιςίου –
οχιματοσ (εφόςον προβλζπεται), ωσ προσ τον
εγκεκριμζνο τφπο, το οποίο να κατατεκεί κατά τθν
παράδοςθ του οχιματοσ να ςυνοδεφεται από
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
περίπτωςθ που δεν είναι ςτα Ελλθνικά (παρ/φοσ
2.3).
Το Ριςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Τφπου των ελαςτικϊν με
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν
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9.4.4

9.4.5

9.4.6

10
10.1

10.2

11
11.1

11.2

12
12.1

περίπτωςθ που δεν ζχει προςκομιςκεί κατά τθν
υποβολι τθσ τεχνικισ προςφοράσ (παρ/φοσ 2.9.6).
Ριςτοποιθτικό δοκιμϊν και μετριςεων του
εκπεμπόμενου ιχου τθσ ςειρινασ (παρ/φοσ
2.10.3.12).
Βεβαίωςθ
πιςτοποίθςθσ
ταχογράφου
και
αυτοκόλλθτο ςε εμφανζσ ςθμείο επί τθσ καμπίνασ.
Να υπάρχει ςτον πίνακα ελζγχου ζνδειξθ για τυχόν
ςφάλμα του ταχογράφου (παρ/φοσ 2.14.1.5).
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να προςκομίςει κατά τθν
παράδοςθ επίςθμο τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν –
αναλωςίμων του οχιματοσ (παρ/φοσ 7.7.).
Ζλεγχοι παραλαβήσ
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Το όχθμα κα επικεωρθκεί για τθν επιμελθμζνθ
καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τα παρελκόμενα και
γενικά τθν ςυμφωνία με τουσ όρουσ αυτισ τθσ
προδιαγραφισ.
Λειτουργικόσ ζλεγχοσ
Ο λειτουργικόσ ζλεγχοσ γίνεται με τθν οδιγθςθ του
οχιματοσ με οδθγοφσ τθσ Υπθρεςίασ ςε διαδρομι
κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, όπου
γίνεται ζλεγχοσ τθσ καλισ οδικισ και οδθγικισ
ςυμπεριφοράσ του οχιματοσ, τθσ καλισ λειτουργίασ
του κινθτιρα, του φωτιςμοφ, του κλειςίματοσ
κυρϊν, των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ – ψφξθσ,
αεριςμοφ, πζδθςθσ και γενικά όλου του εξοπλιςμοφ
του οχιματοσ.
Εκπαίδευςη.
Ρριν τθν παράδοςθ του οχιματοσ ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει, δωρεάν, για
τουλάχιςτον μια (01) εργάςιμθ θμζρα, με
κατάλλθλο προςωπικό του ςτισ εγκαταςτάςεισ του,
τρεισ (03) τεχνικοφσ τθσ Υπθρεςίασ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ
- ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β.Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. ςε κζματα χειριςμοφ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του οχιματοσ.
Με τθν παράδοςθ του οχιματοσ, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να εκπαιδεφςει, δωρεάν, για
τουλάχιςτον μια (01) εργάςιμθ θμζρα, με
κατάλλθλο προςωπικό του, ςτο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτι Βαςιλειάδθ ΡΥΛΘ Ε1 – Ε2) Ρειραιάσ,
τουλάχιςτον τρεισ (03) οδθγοφσ τθσ Υπθρεςίασ
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. /Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. Δϋ/Γρ. ΚΙΝΘΣΘΣ ςε
κζματα χειριςμοφ και μικροεπιςκευϊν αυτϊν.
Εγχειρίδια.
Το όχθμα, θ δεξαμενι και ο φερόμενοσ εξοπλιςμόσ
– μθχανιματα κα πρζπει να ςυνοδεφονται με δφο
(02) αντίτυπα εγχειριδίων οδθγιϊν, χειριςμοφ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν - μικροεπιςκευϊν ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα και ςε θλεκτρονικι ψθφιακι
μορφι (CD). Επίςθσ, να ςυνοδεφεται από
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12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

πλαςτικοποιθμζνο ζντυπο οδθγιϊν χριςθσ τθσ
θχθτικισ ςιμανςθσ και των μεμβρανϊν.
Εκτόσ των ανωτζρω να δοκοφν δφο (02) πλιρεισ
ξεχωριςτζσ ςειρζσ τεχνικϊν εγχειριδίων χειριςμοφ,
ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι
γλϊςςα.
Παρατηρήςεισ.
Απαραίτθτα και με ποινι αποκλειςμοφ τθν κάκε
τεχνικι προςφορά πρζπει να ςυνοδεφει τεχνικι
περιγραφι του προςφερόμενου οχιματοσ, όπου ο
προςφζρων κα απαντά υποχρεωτικά, αναλυτικά, ςε
όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ τεχνικισ
προδιαγραφισ, παράγραφο προσ παράγραφο και με
τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ (ΣΤΘΛΘ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ
ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ), παραπζμποντασ κατά
το δυνατόν ςτισ αντίςτοιχεσ ςελίδεσ των τεχνικϊν
φυλλαδίων ι τθσ ζγκριςθσ τφπου του
προςφερόμενου οχιματοσ.
Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ
τεχνικζσ
προδιαγραφζσ
τθσ
προκιρυξθσ,
απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ
εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται, ωσ
απαράδεκτθ.
Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςε αυτι τθν τεχνικι
προδιαγραφι
αναλυτικά
νοείται
ότι
κα
πραγματοποιθκεί με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ,
τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ
ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, ςτθν
κατθγορία αυτι του οχιματοσ. Για τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν εφαρμογι οι ςε
εκτζλεςθ των ςχετικϊν νόμων εκδοκείςεσ
κανονιςτικζσ διατάξεισ και γενικότερα κάκε διάταξθ
(νόμου, προεδρικοφ διατάγματοσ, υπουργικισ
απόφαςθσ κ.λ.π.).
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ΟΜΑΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
Τα κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ:
Α. Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ροιότθτασ Απόδοςθσ
Β. Εγγυιςεισ – Χρόνοσ Ραράδοςθσ
Κάκε ομάδα των παραγράφων χωρίηεται ςε μία ι περιςςότερεσ υποομάδεσ, οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ
και οι βακμοί δίνονται παρακάτω. Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των
ομάδων (ι υποομάδων). Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100-120 βακμοφσ.
Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ
120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον κατωτζρω τφπο (1) κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Για τισ παραπάνω ομάδεσ ορίηεται ςχετικόσ ςυντελεςτισ βαρφτθτα που ανζρχεται ςε ποςοςτό επί τοισ
εκατό 75 και 25 για κάκε ομάδα αντίςτοιχα. Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των
Ομάδων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν
γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
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U=ς1*Κ1+ς2*Κ2+........+ςν*Κν (1)
Ππου <<ςν>> είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+.....+ςν=1.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθσ βακμολογίασ του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε
προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο
ομάδων. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Μζθοδοσ Τπολογιςμοφ Βαθμολογίασ
Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω
μακθματικόσ τφποσ:
Βαθμόσ=100+20* (Μ προςφ. - Μ ελαχ.) / (Μ μζγ. - Μ ελαχ.),
Ππου:
<< Μ προςφ.>> είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλθψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του
Υποψιφιου Αναδόχου.
<< Μ ελαχ.>> είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ
προδιαγραφισ.
<< Μ μζγ.>> είναι θ μζγιςτθ βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου του ςυνόλου προςφορϊν των Υποψθφίων Αναδόχων.
Πίνακασ Κριτηρίων Αξιολόγηςησ - τάθμιςη
Αϋ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ – ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΘΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΡΑΑΓΑΦΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
1. Ιςχφσ (kW)
2.4.2
30%
2. οπι Στρζψθσ (Νm)
2.4.2
25%
3. Κιβϊτιο ταχυτιτων
2.5.1.
15%
4. Δευτερεφον Σφςτθμα Ρζδθςθσ
2.8.7
3%
5. Χρονικό διάςτθμα καταςκευισ των
2.9.5
2%
ελαςτικϊν μικρότερο του
δεκαπενταμινου (15)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αϋ ΟΜΑΔΑΣ
75%
Βϋ ΟΜΑΔΑ: ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΑΑΓΑΦΟΣ

1. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
2. Επιπλζον SERVICE
3. Χρόνοσ παράδοςθσ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βϋ ΟΜΑΔΑΣ

7.1
7.5
9.2
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
10%
10%
5%
25%

