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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων
ι και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ, ‘’Φορτθγό
ανατρεπόμενο με αρπάγθ’’,
(Επιχοριγθςθ από το πρόγραμμα
"Φιλόδθμοσ ΙΙ")»

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 16 / 2020
Κ.Α. 64.7132.0001
CPV : 34142000-4
Γερανοφόρα και
ανατρεπόμενα οχιματα

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - Π Ρ ΟΔΙ Α Γ Ρ Α Φ Ε 
Με τθν παροφςα Μελζτθ προχπολογιςμοφ 170.000,00 ΕΥΩ μαηί με τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α.
(24%), προβλζπεται θ προμικεια ενόσ Φορτθγοφ ανατρεπόμενου με αρπάγθ, που πρόκειται να
καλφψει τισ ανάγκεσ του Τεχνικοφ προςωπικοφ των εξωτερικϊν ςυνεργείων του Διμου
Μεγαρζων.
Για τθν προμικεια του ανωτζρω μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κα διενεργθκεί θλεκτρονικόσ
Διαγωνιςμόσ ενόσ Φορτθγοφ ανατρεπόμενου με αρπάγθ,
Θ χρθματοδότθςθ τθσ Ρρομικειασ προζρχεται από το Υπουργείο Εςωτερικϊν (Ρρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ) και από Δθμοτικοφσ Ρόρουσ το υπόλοιπο τθσ πίςτωςθσ. Θ προμικεια κα
εκτελεςτεί με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
ςιμερα.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Α. ΕΙΑΓΩΓΗ
κοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν
προμικεια ενόσ (1) ανατρεπόμενου οχιματοσ με γερανό και αρπάγθ.
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν
φπαρξθ απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ
λζξθ «περίπου» γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ.
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Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
1). Γενικζσ απαιτιςεισ
Το προςφερόμενο όχθμα (τόςο το αυτοκίνθτο πλαίςιο όςο και θ υπερκαταςκευι) κα είναι
απολφτωσ καινοφργιο, αμεταχείριςτο και πρόςφατθσ καταςκευισ.
Να δοκοφν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι,
των προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά
αυτϊν.
2) Πλαίςιο οχιματοσ
Το όχθμα να αποτελείται από αυτοκίνθτο πλαίςιο κατάλλθλο για καταςκευι ανατρεπόμενου
τφπου.
Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 4x2.
Το ςυνολικό μικτό φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 12tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο
πρζπει να προκφπτει από τουσ καταλόγουσ των καταςκευαςτικϊν οίκων ι των αντιπροςϊπων
τουσ, όπωσ και το ίδιο νεκρό βάροσ του πλαιςίου με τθν καμπίνα οδιγθςθσ, το δε βάροσ τθσ
υπερκαταςκευισ από όμοιο κατάλογο ι περιγραφι του καταςκευαςτι τθσ.
Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ και κα
αποτελείται από διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό γεφυρϊν,
ζτςι ϊςτε να ζχει απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο του ανϊτερου
επιτρεπόμενου. Θα φζρει άγκιςτρο (πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ.
Οι διαςτάςεισ κα είναι μικρότερεσ δυνατζσ, για τθν καλφτερθ ευελιξία του οχιματοσ. Οι
διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα.
Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα
κακορίςει ο Διμοσ.
Με το αυτοκίνθτο κα παραδοκοφν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:
-Εφεδρικό τροχό πλιρθ, τοποκετθμζνο ςε αςφαλζσ μζροσ του αυτοκινιτου.
-Σειρά ςυνικων εργαλείων που κα προςδιορίηονται ακριβϊσ.
-Ρυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ
-Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβϊν
-Ταχογράφο
-Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ
-Βιβλίο ανταλλακτικϊν.
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Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα ωσ και θχθτικό
ςφςτθμα επικοινωνίασ των εργατϊν με τον οδθγό.
Θα φζρει εμπρόςκιο προφυλακτιρα. Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’
οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ
υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ
Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα και
μάλιςτα κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ:









Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ
Μεταξόνιο
Μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο)
Βάρθ πλαιςίου
Ανϊτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίςιο, μικτό βάροσ (GROSSWEIGHT)
Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ.
Το κακαρό ωφζλιμο φορτίο
Θ ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα.
3) Κινθτιρασ
Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, τετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε
κυκλοφορία τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ 6/κφλινδροσ,
υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, μεγάλθσ κυκλοφορίασ. Θ
ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα είναι περίπου 250Hp και ροπισ τουλάχιςτον 1050 Nm. Θα
διακζτει ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo). Ο κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι 6.800 cc7.200 cc για τθν απρόςκοπτθ και οικονομικι λειτουργία του.
Να δοκοφν οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με
τον αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι καμπφλεσ
οικονομίασ καυςίμου. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ ςτισ
χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό
εφροσ ςτροφϊν.
Θ εξαγωγι των καυςαερίων κα γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα με μονωμζνθ
ςωλινα εξάτμιςθσ και εξαγωγι που εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ τθσ βροχισ.








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

6

10) ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ
10.1 Κιβωτάμαξα
Θ κιβωτάμαξα κα είναι με υδραυλικι ανατροπι εξ ολοκλιρου μεταλλικι και κα ςτθρίηεται ςτο
πλαίςιο του οχιματοσ μζςω ψευδοπλαιςίου. Θ όλθ καταςκευι κα είναι ενιςχυμζνθ γιατί το
αυτοκίνθτο κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα μεταφοράσ μπαηϊν.
Οι διαςτάςεισ τθσ κιβωτάμαξασ κα είναι ςφμφωνεσ με το μζγιςτο επιτρεπόμενο από τθ
νομοκεςία ςε ςυνδυαςμό με το επιτρεπόμενο ωφζλιμο φορτίο του αυτοκινιτου.
Το πάχοσ του ελάςματοσ του πατϊματοσ τθσ κιβωτάμαξασ κα είναι τουλάχιςτον 5 mm.
Το πάτωμα τθσ κιβωταμάξασ κα εδράηεται πάνω ςε δοκοφσ από τισ οποίουσ οι δφο κα είναι
κατάλλθλθσ διατομισ UNP και οι υπόλοιπεσ διατομισ ΙPN 80 τοποκετθμζνοι ανά διαςτιματα των
250 - 300 mm.
Τα πλευρικά τοιχϊματα τθσ κιβωτάμαξασ κα ζχουν το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ.
Θα είναι καταςκευαςμζνα από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 4 mm, κα φζρουν για ενίςχυςθ
κατακόρυφεσ δοκοφσ από ςτραντηαριςτό χαλυβδοζλαςμα θλεκτροςυγκολλθμζνουσ πάνω ςϋ
αυτά, πάχουσ 4 mm με κατάλλθλεσ διαςτάςεισ τοποκετθμζνουσ ανά 500-600 mm περίπου.
Το ςφςτθμα τθσ υδραυλικισ ανατροπισ κα είναι ιςχυρισ καταςκευισ με αςφάλεια πζρα από το
επιτρεπόμενο ωφζλιμο φορτίο του αυτοκινιτου και του βάρουσ τθσ κιβωτάμαξασ κατά 30%
τουλάχιςτον.
Πλεσ οι απαραίτθτεσ ςυγκολλιςεισ ςτθν κιβωτάμαξα κα αποτελοφνται από πλιρεισ ραφζσ ςε
ολόκλθρο το μικοσ. Ο καταςκευαςτισ τθσ υπερκαταςκευισ να διακζτει πιςτοποίθςθ για τθ
μζκοδο ςυγκόλλθςθσ και τον ςυγκολλθτι ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 15609-1 και ISO 15614-1.
Να προςκομιςτεί το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ςτο φάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
10.2 Οπίςκια Θφρα
Θα είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 4 mm με ενιςχυτικζσ νευρϊςεισ εκ
μορφοςίδερου πάχουσ 5 mm. Θα ςυνδζεται με το πάτωμα τθσ κιβωτάμαξασ με τθ βοικεια
ειδικϊν μεντεςζδων που κα επιτρζπουν ςτθν πόρτα να ανοίγει και από το πάνω και από το κάτω
μζροσ και επίςθσ να διπλϊνει ςτο πλάι. Θα ςυγκρατείται ςτθν οριηόντια κζςθ μζςω αλυςίδων. Το
άνοιγμα και το κλείςιμο τθσ κφρασ κα γίνεται με τθν βοικεια κλείςτρων τα οποία κα ελζγχονται
θλεκτροπνευματικά μζςω διακόπτθ που κα βρίςκεται εντόσ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ.
10.3 Τδραυλικό φςτθμα
Το υδραυλικό ςφςτθμα κα αποτελείται από:
 δφο ανυψωτικά ζμβολα
 αντλία λαδιοφ εμβολοφόρα, τφπου λοξοφ άξονα, κατάλλθλθσ δυναμικότθτασ (πίεςθ 300
bar και παροχι 60 l/min τουλάχιςτον)
 δοχείο λαδιοφ
 βαλβίδα ανατροπισ
 τερματικι βαλβίδα
 χειριςτιριο ανατροπισ ςτο εςωτερικό τθσ καμπίνασ.
H ανατροπι τθσ κιβωτάμαξασ κα γίνεται με τθ βοικεια των δφο υδραυλικϊν εμβόλων και
ψαλιδιοφ. Θ υδραυλικι αντλία του ςυςτιματοσ κα παίρνει κίνθςθ από το .Τ.Ο του αυτοκινιτου.
Στο υδραυλικό κφκλωμα κα περιλαμβάνεται ακόμθ το δοχείο ελαίου με τισ ςωλθνϊςεισ, κακϊσ
και θ βαλβίδα αςφαλείασ για τθν αποτροπι απότομθσ κακόδου τθσ κιβωτάμαξασ, ςε περίπτωςθ
διαρροισ λαδιοφ. Το χειριςτιριο τθσ υδραυλικισ ανατροπισ κα είναι εντόσ τθσ καμπίνασ του
οδθγοφ. Θ κζςθ των φλασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ κα είναι τζτοια ϊςτε να μθν
καταςτρζφονται από τθ απλι πρόςκρουςθ του αυτοκινιτου προσ τα όπιςκεν. Πλεσ οι γραμμζσ
μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ κα οδεφουν αςφαλϊσ, δεν κα είναι εκτεκειμζνεσ και
παράλλθλα κα είναι ευχερισ θ αντικατάςταςι τουσ.
10.4 Βαφι
Ρριν από τθ βαφι κα γίνει κακαριςμόσ με αμμοβολι όλων των μεταλλικϊν τμθμάτων τθσ
κιβωτάμαξασ. Στθ ςυνζχεια αςτάρωμα με εποξειδικό αςτάρι δφο ςυςτατικϊν και βαφι με τελικό
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χρϊμα ακρυλικισ πολυουρεκάνθσ ςε λευκι απόχρωςθ. Οι επιγραφζσ που κα φζρει το όχθμα κα
οριςκοφν κατόπιν υπόδειξθσ του Διμου.
10.5 Γερανόσ και αρπάγθ
Το προςφερόμενο όχθμα κα πρζπει να διακζτει πλιρθ υδραυλικό γερανό με ονομαςτικι
ανυψωτικι ικανότθτα περίπου 8 tnm και ςυγκεκριμζνα ανυψωτικι ικανότθτα τουλάχιςτον 750 kg
ςτα 9 m και τουλάχιςτον 4350 kg ςτα 1,9 m. Ο γερανόσ κα διακζτει εξάγωνθ μποφμα με 2
αρκρϊςεισ και 3 υδραυλικζσ προεκτάςεισ με ξεχωριςτοφσ υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ, πλιρεσ
ςφςτθμα αςφαλείασ για τθν υπερφόρτωςθ, ανεξάρτθτεσ βαλβίδεσ ελζγχου ςε όλουσ τουσ
κυλίνδρουσ για τθν περίπτωςθ κραφςθσ ςωλινα, ςφςτθμα ελζγχου ςτακερότθτασ με αιςκθτιρεσ
που κα επιτρζπουν τθ λειτουργία του μόνο αν είναι πλιρωσ ςτακεροποιθμζνοσ, ςφςτθμα
ακινθτοποιιςεωσ φορτίου ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ επιτρεπόμενθσ ροπισ, περιςτροφι 400 ο,
μθχανικά επεκτεινόμενουσ ςτακεροποιθτζσ με πλάτοσ ζδραςθσ περίπου 3,35m, άγκιςτρο
φορτίων με αςφάλεια ικανότθτασ 5 tn, αςφρματο χειριςτιριο (radio remote control) και γενικά
όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμοφ ενόσ ςφγχρονου μθχανιματοσ. Να περιγραφεί αναλυτικά.
Επίςθσ, κα φζρει αρπάγθ τφπου πολφποδα με 6 νφχια, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 200 lt με
υδραυλικό ρότορα (περιςτροφι).
11) Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα, Αςφάλεια
Θ υπερκαταςκευι κα παρζχει ςυνκικεσ αςφάλειασ και υγιεινισ των χειριςτϊν αλλά και των
πολιτϊν. Θα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλοφσ λειτουργίασ, τα οποία κα περιγραφοφν
ςτθν τεχνικι προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ βαςικζσ απαιτιςεισ:
 Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ
(ενςωμάτωςθ με τθν ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
 Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2006/42
(ενςωμάτωςθ με το Ρ.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).
Θα ζχει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, ςφμφωνα με
τον ιςχφοντα Κ.Ο.K. και κα είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και για
οπιςκοπορεία), φϊτα πορείασ, ςτακμεφςεωσ, ζνα (1) περιςτρεφόμενο φάρο πορτοκαλί
χρϊματοσ και ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ.
Πλα τα χειριςτιρια κα είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνα. Να περιγραφοφν οι ςχετικζσ διατάξεισ.
Πλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια
(τοποκετθμζνεσ ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να είναι
ευχερισ θ επίςκεψθ και αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο όχθμα.
Θ υπερκαταςκευι κα φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα,
όπωσ όνομα, διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ, κ.λπ..
Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και κάκε
ειδικισ διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.
12) Ποιότθτα, Καταλλθλότθτα και Αξιοπιςτία
Με τθν προςφορά πρζπει να κατατεκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ:
 Αντίγραφο διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ (CE) για όλθ τθν υπερκαταςκευι, ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα (ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι).
 Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:2008, 14001:2004
και OHSAS 18001:2007 του καταςκευαςτι τθσ ανατρεπόμενθσ υπερκαταςκευισ για
ςχεδιαςμό, καταςκευι, εμπορία, επιςκευι και ςυντιρθςθ υπερκαταςκευϊν φορτθγϊν
αυτοκινιτων ειδικισ χριςθσ παρόμοιων με το υπό προμικεια και ςε περίπτωςθ που ο
διαγωνιηόμενοσ δεν είναι ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ, να προςκομιςτοφν επιπλζον και για
τον υποψιφιο ανάδοχο αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO
9001:2008, 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 για εμπορία, επιςκευι και ςυντιρθςθ των
υπερκαταςκευϊν.
8







Τα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ
πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ
διαπίςτευςθ (European Cooperation for Accreditation) και μζλοσ τθσ ανατιςτοιχθσ
ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.).
Άδεια εξαςκιςεωσ επαγγζλματοσ διπλωματοφχου μθχανολόγου μθχανικοφ,
εγγεγραμμζνου ςτο ΤΕΕ, ο οποίοσ κα είναι απαςχολείται ςτον καταςκευαςτι τθσ
υπερκαταςκευισ και κα επιβλζψει τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ τθσ υπερκαταςκευισ
επί του πλαιςίου. Να προςκομιςτεί και κεωρθμζνθ Κατάςταςθ Ρροςωπικοφ όπου κα
προκφπτει θ επάρκεια τεχνικοφ προςωπικοφ, ιτοι τουλάχιςτον πζντε εξειδικευμζνοι
τεχνίτεσ και ζνασ μθχανολόγοσ μθχανικόσ Α.Ε.Ι..
Για τθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι ο καταςκευαςτισ του προςφερόμενου
είδουσ εξ ολοκλιρου ι τμιματοσ αυτοφ (π.χ. πλαίςιο ι γερανόσ), κα πρζπει να
προςκομιςτεί διλωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι του αντιπροςϊπου αυτοφ ςτθν
Ελλάδα ότι αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ αυτισ
ςτο διαγωνιηόμενο.
Να κατατεκεί άδεια ςυνεργείου του προςφζροντοσ, εξειδικευμζνου και αδειοδοτθμζνου
για τθ ςυντιρθςθ υπερκαταςκευϊν/αμαξωμάτων, το οποίο να βρίςκεται ςε απόςταςθ
ζωσ 30 km από τθν ζδρα του Διμου. Το εν λόγω ςυνεργείο κα πρζπει να διακζτει
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 για τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ
υπερκαταςκευισ και τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά να κατατεκοφν με τθν προςφορά.

13) Σεχνικι Τποςτιριξθ, Εμπειρία, Ειδίκευςθ
Ρροσ απόδειξθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ ο προμθκευτισ με τθν προςφορά του οφείλει να
κατακζςει:
 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν για το πλιρεσ όχθμα (θ
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ
και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του διμου, τθν αντικατάςταςθ ι
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό)
 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ τθσ υπερκαταςκευισ για
τουλάχιςτον 2 ζτθ.
 Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service τθσ
υπερκαταςκευισ, εντόσ τθσ εγγφθςθσ. Θ ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ /
αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων
θμερϊν.
 Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 ζτθ, με το διάςτθμα
παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν να είναι μικρότερο από 5 θμζρεσ και
τισ εκπτϊςεισ που κα τυγχάνει ο διμοσ επί των εκάςτοτε κάκε φορά επίςθμων
τιμοκαταλόγων ςε ανταλλακτικά και εργαςίεσ.
14) Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ
Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εκπαίδευςθ των οδθγϊν του
Διμου ςτο χειριςμό και ςυντιρθςθ τθσ υπερκαταςκευισ.
Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ,
αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.).
15) Παράδοςθ
Θ τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα του διμου με τα ζξοδα να βαρφνουν τον
προμθκευτι.
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Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από εβδομιντα ( 70 ) θμζρεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Να υποβλθκεί ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ.
Οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο διακζτει το όχθμα επιπλζον των ανωτζρω αναφερόμενων, να
αναγραφεί για να αξιολογθκεί.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μέγαπα: 17-6-2020
Ο ςντάξαρ
Χ. Σοςμπανιάπηρ
Μησ/γορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Η Πποϊσταμενη
Ε.Σσάκωνα
Πολ/κορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Ο Αναπ/τηρ Δ/ντηρ
Κ.Κάμπαξηρ
Απσ/κτων Μησ/κορ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων
ι και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ, ‘’Φορτθγό
ανατρεπόμενο με αρπάγθ’’,
(Επιχοριγθςθ από το πρόγραμμα
"Φιλόδθμοσ ΙΙ")»

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 16 / 2020
Κ.Α. 64.7132.0001
CPV : 34142000-4 Γερανοφόρα και
ανατρεπόμενα οχιματα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
Ανατρεπόμενου φορτθγοφ με αρπαγθ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
ΠΛΑΙΙΟ
Ωφζλιμο Φορτίο
Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι
καυςαερίων
Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ
Σφςτθμα πζδθςθσ
Σφτθμα αναρτιςεων
Καμπίνα οδιγθςθσ
Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ
ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΗ
Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόποσ καταςκευισ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%)

100-120

6,00

100-120

5,00

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

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

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

3,00

10

Υδραυλικό ςφςτθμα – αντλία - χειριςτιρια θλεκτρικό ςφςτθμα
Σφςτθμα ανατροπισ

11

Οπίςκια κφρα

12

Υδραυλικόσ γερανόσ

13

Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ

100-120

1,00

14

ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

100-120

5,00

100-120

10,00

9

15

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - αντιςκωριακι
προςταςία

6,00

11

16

17

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

100-120

10,00

100-120

5,00

ΤΝΟΛΟ
100,00
Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:
U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1)
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+..ςν=1 (100%)

(τφποσ 2)

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

Μέγαπα: 17-6-2020
Ο ςντάξαρ
Χ. Σοςμπανιάπηρ
Μησ/γορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Η Πποϊσταμενη
Ε.Σσάκωνα
Πολ/κορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Ο Αναπ/τηρ Δ/ντηρ
Κ.Κάμπαξηρ
Απσ/κτων Μησ/κορ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 16 / 2020
«Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων
ι και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ, ‘’Φορτθγό
ανατρεπόμενο με αρπάγθ’’,
(Επιχοριγθςθ από το πρόγραμμα
"Φιλόδθμοσ ΙΙ")»
Κ.Α. 64.7132.0001
CPV : 34142000-4 Γερανοφόρα και
ανατρεπόμενα οχιματα

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Ανατρεπόμενου φορτθγοφ με
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
1.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
2.
ΡΛΑΙΣΙΟ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
3.
ΚΙΝΘΤΘΑΣ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
4.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
5.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΔΘΣΘΣ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
6.
ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
7.
ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΤΘΣΕΙΣ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
8.
ΚΑΜΡΙΝΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
9.
ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
10. ΟΡΙΣΘΙΑ ΘΥΑ
ΝΑΙ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
11. ΥΔΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
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Α/Α

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
ΥΔΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΑΝΟΣ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
ΒΑΦΘ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ, ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
ΡΟΙΟΤΘΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ , ΕΜΡΕΙΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
ΔΕΙΓΜΑ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
ΡΑΑΔΟΣΘ ΟΧΘΜΑΤΩΝ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ
διακιρυξθσ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μέγαπα: 17-6-2020
Ο ςντάξαρ
Χ. Σοςμπανιάπηρ
Μησ/γορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Η Πποϊσταμενη
Ε.Σσάκωνα
Πολ/κορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Ο Αναπ/τηρ Δ/ντηρ
Κ.Κάμπαξηρ
Απσ/κτων Μησ/κορ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 16/2020
«Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων
ι και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ, ‘’Φορτθγό
ανατρεπόμενο με αρπάγθ’’,
(Επιχοριγθςθ από το πρόγραμμα
"Φιλόδθμοσ ΙΙ")»

Κ.Α.Ε. 64.7132.0001
CPV : 34142000-4
( Γερανοφόρα και ανατρεπόμενα οχιματα)

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ ζχει προχπολογιςκεί ενδεικτικά ςε εκατόν εβδομθντα χιλιάδεσ ευρϊ
(170.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% το οποίο αποτελεί το ςυνολικό ποςό για
τθν «Προμικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων ι και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ, ‘’Φορτθγό
ανατρεπόμενο με αρπάγθ’’,προκειμζνου να διεξαχκει ανοιχτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ κάτω
των ορίων με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ και τθν διεξαγωγι αυτοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Ν. 4412/2016 και με όρουσ που κα ςυντάξει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου
Αναλυτικά ο προχπολογιςμόσ είναι ο κάτωκι :
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ (€)

ΕΙΔΟ

’Φορτθγό ανατρεπόμενο με αρπάγθ’’

137.096,77

ΣΕΜ.
1

Φ.Ρ.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ (€)
137.096,77
32.903,224
170.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαπα: 17-6-2020
Ο ςντάξαρ
Χ. Σοςμπανιάπηρ
Μησ/γορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Η Πποϊσταμενη
Ε.Σσάκωνα
Πολ/κορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Ο Αναπ/τηρ Δ/ντηρ
Κ.Κάμπαξηρ
Απσ/κτων Μησ/κορ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α. ΜΕΛΕΤΘΣ : 16/2020
«Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων
ι και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ, ‘’Φορτθγό
ανατρεπόμενο με αρπάγθ’’,
(Επιχοριγθςθ από το πρόγραμμα
"Φιλόδθμοσ ΙΙ")»

Κ.Α.Ε. 64.7132.0001
CPV : 34142000-4
( Γερανοφόρα και ανατρεπόμενα οχιματα)

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1.

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν «Προμικεια μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων ι και ςυνοδευτικοφ
εξοπλιςμοφ, ‘’Φορτθγό ανατρεπόμενο με αρπάγθ’’ για τον εκςυγχρονιςμό και τθ
βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου, προκειμζνου να ενιςχυκοφν
ουςιαςτικά οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αυτοφ του επιπζδου, προσ τουσ δθμότεσ κακϊσ θ
ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςτόλου για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ζργου των Υπθρεςιϊν
των Διευκφνςεων Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ, και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου.
Θ παλαιότθτα των οχθμάτων του Διμου επιφζρει:
 Επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ ςυντιρθςθσ
 Αφξθςθ του χρόνου παραμονισ ςτα ςυνεργεία .
 Αφξθςθ των κακθμερινϊν ελζγχων και περιςςότερθ εναςχόλθςθ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ.
 Αφξθςθ κατανάλωςθσ καυςίμου
 Σθμαντικι αφξθςθ εκπομπϊν καυςαερίων
 Σθμαντικότατθ αφξθςθ εκπομπισ μικροςωματιδίων μεγαλφτερων των 10PM
 Σθμαντικι αφξθςθ εκπομπισ κορφβου
 Αφξθςθ του χρόνου εργαςίασ και μετακίνθςθσ .
 Δυςκολία εξεφρεςθσ ανταλλακτικϊν.
 Ζλλειψθ ςυςτθμάτων αςφαλείασ
 Χαμθλι ποιότθτα εργαςίασ.
 Ππωσ διαφαίνεται από τα ανωτζρω θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια είναι επιβεβλθμζνθ και
αναγκαία για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και τθν τιρθςθ των
Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν.
Με τθν προμικεια αυτι, ο Διμοσ πρόκειται να πραγματοποιιςει τθν τθν «Προμικεια
μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων ι και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ, ‘’Φορτθγό ανατρεπόμενο με
αρπάγθ’’ . Ειδικότερα, ςτθν παροφςα μελζτθ παρατίκενται αναλυτικά οι επί μζρουσ ειδικζσ
16

ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) - τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ, κακϊσ και τα
κριτιρια Βακμολόγθςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ τθσ εν λόγω προμικειασ, ανζρχεται ςτο ποςό των
εκατόν εβδομθντα χιλιάδεσ ευρϊ (170.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%.
Θ εν λόγω προμικεια, κα υλοποιθκεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό.
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
1. Του Ν. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 «∆θµοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ»
1.1 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
1.2 Ν. 4555/ «Ρρογραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ»
2 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακών
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακών
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,
3

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

4

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών
Προςώπων και Τπθρεςιών του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

5

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμών ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ»,

6

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

7

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικών οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελών τουσ με κλιρωςθ»,

8

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

9

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικών, διοικθτικών και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,

10 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
11 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
12 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κώδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
13 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
14 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θζματα”,
17

15 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα
και ςτοιχεία”,
16 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
17 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
18. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 2.

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ

Το υπό προμικεια όχθμα - μθχάνθμα κα είναι καινοφργιο και μπορει να ελεγχκει εργαςτθριακά
ωσ προσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά με βάςθ τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ υλικϊν. Θ
δαπάνθ λιψεωσ δειγμάτων, μεταφοράσ ςτο αρμόδιο εργαςτιριο και ελζγχου τουσ βαρφνει τον
προμθκευτι.
Αν το όχθμα αποδειχτεί από τον ζλεγχο ακατάλλθλο υπθρεςία ζχει δικαίωμα να το απορρίψει ι
να επιβάλλει περικοπι λόγω υποβακμιςμζνθσ ποιότθτασ, κατά τθν εκτίμθςθ τθσ επιβλζπουςασ
υπθρεςίασ.
Δεν επιτρζπεται μεταγενζςτερθ αφξθςθ των τιμϊν μονάδασ και θ προμικεια δεν υπόκειται
ςτισ διατάξεισ περί ανακεωριςεωσ των τιμϊν μονάδα.
Η παραλαβι του οχιματοσ κα γινει από τθν επιτροπι παραλαβισ ςτισ εγκαταςτάςεισ του
Διμου Μεγαρζων
Το όχθμα κα ςυνοδεφεται από το ςφνολο των αναγκαίων εγγράφων για τθν μεταβίβαςθ και
κζςθ ςε κυκλοφορία του κακϊσ και τθν αδεια κυκλοφορίασ και Ρινακίδεσ κυκλοφορίασ.
Ρριν τθν παράδοςθ ο προμθκευτισ κα διενεργιςει με ευκφνθ και δαπάνεσ του το ςφνολο των
αναγκαίων ενεργειϊν για τθν ζκδοςθ των αδειϊν και πινακιδων κυκλοφορίασ των οχθμάτων.
ΑΡΘΡΟ 3.

ΕΓΓΤΗΕΙ

Ο προμθκευτισ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα προςκομίςει :
Α ) «Εγγφθςθ ςυμμετοχισ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε
ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων των
δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ με ανάλογθ
ςτρογγυλοποίθςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκει ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
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Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ
Β ) «Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγυθτικι αυτι επιςτολι κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ.
Γ ) Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ να παράςχουν «Εγγφθςθ
καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που
προκαλοφνται από δυςλειτουργία των ζργων ι των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε
ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΘΕΜΙΕ
Θ προμικεια κα εκτελεςτεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των 70 θμερολογιακϊν θμερϊν από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Εάν παρατθρθκοφν κακυςτεριςεισ ςτθν προκεςμία παράδοςθσ και για κάκε θμζρα
κακυςτζρθςθσ κα επιβλθκεί ποινικι ριτρα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. Εάν και
οι προκεςμίεσ αυτζσ παρζλκουν άπρακτεσ ο ανάδοχοσ κα κθρυχτεί ζκπτωτοσ.
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του προμθκευτι να προμθκεφςει ο όχθμα ι παρατθρουμζνων
κακυςτεριςεων παραδόςεωσ ,το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Μεγαρζων ζχει το δικαίωμα να
διαλφςει τθ ςφμβαςθ και να κθρφξει τον προμθκευτι ζκπτωτο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΛΗΡΩΜΕ
Θ πλθρωμι κα γίνει μόλισ ςυμπλθρωκεί θ παράδοςθ ςτο Διμο Μεγαρεων και υποβλθκοφν τα
νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ.
Τον προμθκευτι βαρφνουν τα ζξοδα ςυμφωνθτικοφ, αντίγραφα, κλπ. Επίςθσ βαρφνουν τον
προμθκευτι οι κάκε φφςεωσ κρατιςεισ, φόροι κλπ.
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μέγαπα: 17-6-2020
Ο ςντάξαρ
Χ. Σοςμπανιάπηρ
Μησ/γορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Η Πποϊστάμενη
Ε.Σσάκωνα
Πολ/κορ Μησ/κορ

Μέγαπα: 17-6-2020
Ο Αναπ/τηρ Δ/ντηρ
Κ.Κάμπαξηρ
Απσ/κτων Μησ/κορ
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