ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΜΔΩΝ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΔΗΓΟ:΄΄ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΚΟΗΩΝ (200) ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΩΝ
ΟΥΖΜΑΣΩΝ΄΄
κοπόρ
Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπό λα θαιύςεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ
πξνκήζεηα από ην ειεύζεξν εκπόξην δηαθνζίσλ (200) πεξηπνιηθώλ νρεκάησλ, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη
σο θάησζη γηα ηα είδε (Α) θαη (Β). Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δύλαηαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα έλα εθ’
ησλ εηδώλ ή γηα ην ζύλνιν απηώλ. ε πεξίπησζε πνπ νη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα
ην έλα ή πεξηζζόηεξα είδε ηόηε απηή ζα θαηαηεζεί γηα θάζε είδνο ρσξηζηά.

ΔΗΓΟ (Α): ΠΔΝΖΝΣΑ (50) ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΑ ΟΥΖΜ ΑΣΑ ΜΔ ΔΠΗ ΠΔΓΖ
ΚΑΡΟΣΑ ΣΤΠΟΤ PICK-UP.
1. ΔΗΑΓΩΓΖ
1.1 κοπόρ
Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπό λα θαιύςεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ
πξνκήζεηα από ην ειεύζεξν εκπόξην πελήληα (50) πεξηπνιηθώλ νρεκάησλ κε επίπεδε θαξόηζα ηύπνπ
Pick-Up.
1.2 σεηικά βοηθήμαηα
1.2.1 Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
1.2.2 Πιεξνθνξίεο από ην εκπόξην.
1.2.3 Η ηζρύνπζα λνκνζεζία.
2.

ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Γεληθή πεξηγξαθή
Σα νρήκαηα ζα είλαη εκηθνξηεγά αλνηθηνύ ηύπνπ «PICKUP», θαηλνύξγηα (εκεξνκελία θαηαζθεπήο κεηαγελέζηεξε
ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηερληθήο πξνζθνξάο),
ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο
από ηνπο λεόηεξνπο ηύπνπο ηνπιάρηζηνλ EURO 6 (όπσο
απαηηείηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία).
Με ηελ ππνβνιή ησλ Σερληθώλ πξνζθνξώλ ν Τπνςήθηνο
Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη Τπεύζπλε δήισζε όηη κε ηελ
Παξάδνζε ησλ Ορεκάησλ απηά ζα ζπλνδεύνληαη κε ην
Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο [COC - Certificate of
Conformiti] ή αληίγξαθν απηνύ.
Ο ρώξνο ησλ επηβαηώλ λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ άλεηε
κεηαθνξά
ηνπιάρηζηνλ
ηεζζάξσλ
(04)
αηόκσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνύ), ζα δηαζέηεη ηέζζεξηο
(04) πιεπξηθέο πόξηεο θαη πίζσ από ηελ θακπίλα λα
ππάξρεη ρώξνο θόξησζεο (θαξόηζα).

2.1.

Σεσνικά - Λειηοςπγικά - Φςζικά σαπακηηπιζηικά

2.1.1

Να δνζνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία:

2.1.2

Σύπνο – Μνληέιν νρεκάησλ.
Έθδνζε ηύπνπ θαη επίπεδν εμνπιηζκνύ.
Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο.

2.1.3
2.1.4
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2.2.

ΚΗΝΖΣΖΡΑ

2.2.1

Πεηξειαηνθηλεηήξαο, ηεηξάρξνλνο, πδξόςπθηνο, άκεζνπ
ςεθαζκνύ (common rail), θπβηζκνύ ηεο ηάμεο άλσ ησλ
1.800 θπβηθώλ εθαηνζηώλ.

2.2.2

Απαηηνύκελε ηζρύο ηνπιάρηζηνλ 113 Κw. Μεγαιύηεξε
ηζρύο θηλεηήξα ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ
πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

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.

Απαηηνύκελε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 380 Νm.
Οη εθπνκπέο ξύπσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηελ ηζρύνπζα
Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Να δνζνύλ ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θηλεηήξα:
Κπβηζκόο.
Σύπνο θηλεηήξα.
Μέγηζηε ηζρύο ζηηο αληίζηνηρεο ζηξνθέο.
Μέγηζηε ξνπή ζηηο αληίζηνηρεο ζηξνθέο.
Μέγηζηνο αξηζκόο ζηξνθώλ.
ύζηεκα ειέγρνπ ξύπσλ.
ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ.
ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ

2.3.1

πκπιέθηεο
Ο ζπκπιέθηεο λα είλαη ελόο (01) δίζθνπ, μεξνύ ηύπνπ θαη
λα ιεηηνπξγεί πδξαπιηθά ή κεραληθά.

2.3.2

Κηβώηην ηαρπηήησλ
Σν θηβώηην ηαρπηήησλ ζα είλαη κεραληθό θαη ζα έρεη
ηνπιάρηζηνλ πέληε (05) ζπγρξνληζκέλεο ηαρύηεηεο
εκπξόζζηαο θίλεζεο θαη κία (01) όπηζζελ.

2.3.3.

Σν βήκα ηνπ δηαθνξηθνύ λα είλαη θαηάιιειν γηα λα κπνξεί
ην όρεκα, κε πιήξεο θνξηίν, λα αλέιζεη ζε θιίζεηο
εδάθνπο άλσ ηνπ 30%. Η θίλεζε ηνπ νρήκαηνο λα
κεηαδίδεηαη ζηνπο δύν (02) ηξνρνύο θαη ζηνπο ηέζζεξηο
(04) θαη’ επηινγή (2WD/4WD) κε δπλαηόηεηα αξγήο θαη
γξήγνξεο κεηάδνζεο θαη’ επηινγή. Να θέξνπλ ζπζηήκαηα
πεξηνξηζκνύ ηεο νιίζζεζεο ησλ ηξνρώλ ηνπιάρηζηνλ ζ’
έλα άμνλα (εκπξόο ή πίζσ), ώζηε ηα νρήκαηα λα κπνξνύλ
λα θηλεζνύλ εληόο ή εθηόο δξόκνπ (άζθαιην, ρώκα, ρηόλη,
πάγν, ιάζπε).
Η ύπαξμε κεζαίνπ δηαθνξηθνύ ην νπνίν ζα θέξεη ζύζηεκα
πεξηνξηζκνύ ηεο νιίζζεζεο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά
ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

2.3.4

Να είλαη εθνδηαζκέλν κε
θηλεηήξα (IMMOBILIZER).

2.3.5.

Να πεξηγξαθεί ην πξνζθεξόκελν ζύζηεκα κεηάδνζεο θαη
λα δνζεί ν αξηζκόο ηαρπηήησλ ηνπ θηβσηίνπ.

2.3.6.

Να ππάξρεη δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο πίζσ δηαθνξηθνύ ή
ηζνδύλακνπ, κε κεραληθό ή ειεθηξνληθό ζύζηεκα.

2.4.

ζύζηεκα

ΔΠΗΓΟΔΗ
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αθηλεηνπνίεζεο

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
2.6.2.1
2.6.2.2
2.7.

Η ηειηθή ηαρύηεηα ησλ νρεκάησλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 160
Km/h. Η γσλία πξνζέγγηζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25ν θαη
ε γσλία ξάκπαο ηνπιάρηζηνλ 20ν.
Να δνζνύλ ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :
Μέγηζηε ηαρύηεηα (Κm/h).
Δπηηάρπλζε 0-100Km/h (sec).
Γσλία πξνζέγγηζεο.
Γσλία θπγήο.
Γσλία ξάκπαο.
ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
Σν ηηκόλη λα είλαη ειεθηξηθά ή πδξαπιηθά ππνβνεζνύκελν,
λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ησλ νρεκάησλ, λα έρεη
ζύζηεκα απηόκαηεο επαλαθνξάο θαη λα θιεηδώλεη.
Να πεξηγξαθεί ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο θαη λα δνζνύλ ηα
αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Γηάκεηξνο θύθινπ
ζηξνθήο (m).
ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ
Να θέξνπλ θαηάιιειν εξγνζηαζηαθό ζύζηεκα αλάξηεζεο,
κε απνζβεζηήξεο ζε θάζε ηξνρό, ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη
ηελ κέγηζηε δπλαηή επζηαζή θαη αζθαιή θίλεζή ηνπ,
δεδνκέλνπ όηη ηα νρήκαηα πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε
δύζβαηα εδάθε (ραιίθη,άκκνο θ.α.)
Να πεξηγξαθεί ην ζύζηεκα αλάξηεζεο θαη λα δνζνύλ ηα
αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :
Σύπνο εκπξόζζηαο αλάξηεζεο.
Σύπνο πίζσ αλάξηεζεο.
ΤΣΖΜΑ ΦΡΔΝΩΝ - ΠΔΓΖΖ

2.7.1

Να θέξνπλ ζύζηεκα θξέλσλ – πέδηζεο αλεμάξηεην,
πδξαπιηθό, δηπινύ θπθιώκαηνο κε ππνβνήζεζε ηύπνπ
SERVO. Να ππάξρεη ρεηξνπέδε (ρεηξόθξελν) αζθαιείαο ε
ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο λα επηηπγράλεηαη κε κηθξό
ρεηξνκνριό ή θνπκπί ηνπνζεηεκέλν θνληά ζηελ ζέζε ηνπ
νδεγνύ. Η πέδεζε λα γίλεηαη εκπξόο κε αεξηδόκελνπο
δίζθνπο θαη πίζσ κε ηακπνύξα ή δίζθνπο. Να θέξεη
ππνρξεσηηθά ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ
(Α.Β.S.) θαη ειεθηξνληθό ζύζηεκα επζηάζεηαο (ESP) .

2.7.2

Να πεξηγξαθεί ην ζύζηεκα πέδεζεο θαη λα δνζνύλ ηα
αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : Γηάκεηξνο ησλ
δίζθσλ/ηακπνύξσλ εκπξόο – πίζσ.

2.8.

2.8.1

ΔΛΑΣΗΚΑ - ΕΑΝΣΔ
Σα ζώηξα (δάληεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από
ρπηνζίδεξν (ραιύβδηλν). Σα ειαζηηθά ζα πιεξνύλ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 661/2009 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο
Ινπιίνπ 2009 <<γηα ηηο απαηηήζεηο έγθξηζεο ηύπνπ θαη
γεληθήο αζθάιεηαο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ησλ
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ξπκνπιθνύκελσλ
ηνπο,
θαη
ησλ
ζπζηεκάησλ,
θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ρσξηζηώλ ηερληθώλ
κνλάδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα νρήκαηα απηά>> (ΔΔ L
200 ηεο 31.7.2009, ζ. 1), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύεη, γηα ηελ θαηεγνξία ησλ νρεκάησλ γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη [ βι. Άξζξν 8 (ηαμηλόκεζε ειαζηηθώλ)
αλσηέξσ Καλνληζκνύ], θαη ζα ζπλνδεύνληαη καηά ηην
παπάδοζη ηων οσημάηων από έγθξηζε ηύπνπ αξκόδηαο
εγθξηηηθήο αξρήο ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο
θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 8
αλσηέξσ Καλνληζκνύ θαη ηνπ Καλνληζκνύ ΟΔΔ/ΗΔ
Αξηζ.117 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνύ,
όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.Δληόο ηεο ηερληθήο
ηνπ πξνζθνξάο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη
ζρεηηθή
Τπεύζπλε
Γήισζε
ηνπ/ησλ
λνκίκνπ/σλ
εθπξνζώπνπ/σλ ηνπ πεξί πξνζθόκηζεο ηεο αλσηέξσ
έγθξηζεο ηύπνπ. Να είλαη θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ
δσδεθακήλνπ (12) πξηλ από ηελ παξάδνζε ησλ
νρεκάησλ, θαηλνύξγηα, όρη από αλαγόκσζε, ρσξίο
αεξνζαιάκνπο (TUBELESS), θαηάιιεια γηα εληόο θαη
εθηόο
δξόκνπ
ρξήζε
(ζύκθσλα
κε
ηηο
πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ). Να
ππάξρεη πιήξεο εθεδξηθόο ηξνρόο ηδίνπ ηύπνπ,
ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο ζεκείν ηνπ νρήκαηνο.
Η ηνπνζέηεζε δαληώλ από αινπκίλην ζα αμηνινγεζεί
ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
2.8.2.

Να θέξνπλ αιεμίβνξβα (ιαζπσηήξεο) ζε όινπο ηνπο
ηξνρνύο.

2.8.3

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη ν ηύπνο, νη
δηαζηάζεηο, νη θσδηθνί θνξηίνπ θαη ηαρύηεηαο ησλ
ειαζηηθώλ θαη θαηά πξνηίκεζε ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο
θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο απηώλ.

2.9.
2.9.1

2.9.2

ΓΗΑΣΑΔΗ – ΒΑΡΖ - ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΔ
Η εδαθηθή αλνρή ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
190mm θαη ην κεηαμόλην ηνπιάρηζηνλ 2800mm.
Η ειθηηθή ηθαλόηεηα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ
2.500 Kg.
Μεγαιύηεξε ειθηηθή ηθαλόηεηα ζα αμηνινγεζεί
ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

2.9.3

Σν σθέιηκν θνξηίν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 900 Kg.

2.9.4

Να δνζνύλ ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :

2.9.4.1

Οιηθό κήθνο.

2.9.4.2

Δμσηεξηθό πιάηνο κε ηνπο θαζξέπηεο.

2.9.4.3

Δμσηεξηθό ύςνο – ρσξίο ηελ θεξαία.

2.9.4.4

Μεηαμόλην.
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ζεηηθά

2.9.4.5

Δκπξόζζην κεηαηξόρην.

2.9.4.6

Οπίζζην κεηαηξόρην.

2.9.4.7

Γηαζηάζεηο θαξόηζαο.

2.9.4.8

Απόβαξν.

2.9.4.9

Ωθέιηκν θνξηίν.

2.9.4.10

Μέγηζην κεηθηό βάξνο.

2.9.4.11

Ιθαλόηεηα έιμεο κε θξέλα (Kg) / ρσξίο θξέλα (Kg).

2.9.4.12

Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ (ιίηξα).

2.10.

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ –ΔΚΠΟΜΠΔ ΡΤΠΩΝ

2.10.1

Να δνζνύλ νη ηηκέο σο αθνινύζσο:

2.10.1.2

Δληόο πόιεσο θαηαλάισζε (l/100Km).

2.10.1.3

Δθηόο πόιεσο θαηαλάισζε (l/100Km).

2.10.1.4

Μηθηή θαηαλάισζε (l/100Km).

2.11

ΑΦΑΛΔΗΑ

2.11.1

Δλεξγεηηθή αζθάιεηα

2.11.1.1

Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά όια
ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο.

2.11.2

Παζεηηθή αζθάιεηα
Σα νρήκαηα λα θέξνπλ πξνζαξκνζκέλα ξπζκηδόκελα
ππνζηεξίγκαηα θεθαιήο (πξνζθέθαια) ζε ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξα (04) θαζίζκαηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
θαλνληζκώλ αζθάιεηαο.
Σα νρήκαηα λα θέξνπλ ππνρξεσηηθά δώλεο αζθαιείαο γηα
όινπο ηνπο επηβαίλνληεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ νη
ηέζζεξηο (04) λα είλαη ηξηώλ (03) ζεκείσλ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ αζθαιείαο.
Να θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (04)
αεξόζαθνπο.
Δπηπιένλ αεξόζαθνη ζα αμηνινγεζνύλ ζεηηθά ζύκθσλα κε
ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
Να θέξνπλ πιεπξηθέο δνθνύο αζθαιείαο ζε όιεο ηηο ζύξεο
θαη πηπζζόκελε θνιώλα ηηκνληνύ (ύςνο θαη θιίζε).
Να πεξηγξαθνύλ όια ηα πξνζθεξόκελα ζπζηήκαηα
παζεηηθήο αζθάιεηαο (θισβνί αζθαιείαο, δνθνί πιεπξηθήο
πξόζθξνπζεο θ.ιπ).

2.11.2.1

2.11.2.2

2.11.2.3

2.11.2.4
2.11.2.5
2.12.

ηα

ΑΜΑΞΩΜΑ-ΔΞΟΠΛΗΜΟ
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πξνζθεξόκελα

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

2.12.10

2.12.11

Σν ακάμσκα λα είλαη ηζρπξήο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, λα
έρεη θαιή κόλσζε έλαληη ηνπ ήρνπ θαη ηεο ζεξκόηεηαο θαη
λα έρεη αλζεθηηθή επέλδπζε πνπ λα επηδέρεηαη θαζαξηζκό.
Να έρνπλ ηέζζεξηο (04) πιεπξηθέο πόξηεο κε θξύζηαιια
αζθαιείαο ηύπνπ SECURIT. Όιεο νη πόξηεο λα είλαη
κεηαιιηθέο θαη λα αζθαιίδνπλ απηόκαηα κε θεληξηθό
θιείδσκα.
ην ζάιακν ησλ επηβαηώλ λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα
έλα ή δύν θσηηζηηθά πνπ ζα αλάβνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη κηα από ηηο πόξηεο ηνπ νρήκαηνο.
ε θαηάιιειε ζέζε λα ππάξρεη ξεπκαηνδόηεο γηα ηε
ζύλδεζε θνξεηήο ιπρλίαο επίζθεςεο (κπαιαληέδα).
Σν δάπεδν ζα έρεη πξνζηαηεπηηθό ηάπεηα θαη επηπιένλ λα
ππάξρνπλ θαη εξγνζηαζηαθά πξνζηαηεπηηθά παηάθηα
(ηύπνπ κνθέηαο) ηα νπνία λα είλαη θηλεηά γηα λα
θαζαξίδνληαη.
Να θέξνπλ ειεθηξηθά παξάζπξα ζηηο δύν κπξνζηηλέο
ζύξεο ηνπ νρήκαηνο, ν ρεηξηζκόο ηνπο λα γίλεηαη γηα ην
θαζέλα μερσξηζηά, αιιά θαη από ηνλ νδεγό, ν νπνίνο λα
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αζθαιίδεη ηα θξύζηαιια ησλ
παξαζύξσλ. Όια ηα θξύζηαιια αζθαιείαο (πιελ ηνπ
εκπξόζζηνπ αλεκνζώξαθα) λα θέξνπλ αληηειηαθή
πξνζηαζία/κεκβξάλε απνρξώζεσο ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία. Η ηνπνζέηεζε ηνπο ζα πξνθύςεη
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Τπεξεζία καο πξηλ από ηελ
παξάδνζε ησλ νρεκάησλ.
Η ύπαξμε πίζσ ειεθηξηθώλ παξαζύξσλ ησλ νπνίσλ ν
ρεηξηζκόο ηνπο λα γίλεηαη γηα ην θαζέλα μερσξηζηά, αιιά
θαη από ηνλ νδεγό, ν νπνίνο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
αζθαιίδεη ηα θξύζηαιια ησλ παξαζύξσλ ζα αμηνινγεζεί
ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
Σα θαζίζκαηα λα είλαη άλεηα κε επέλδπζε αληηηδξσηηθνύ
πιηθνύ, ζθνύξαο απόρξσζεο.
Σν πώκα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ λα θιεηδώλεη (κε θιεηδί
αζθαιείαο), εθόζνλ δελ αζθαιίδεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.
Να θέξνπλ ζην κπξνζηηλό ηκήκα άγθηζηξν ή άιιε
θαηάιιειε δηάηαμε γηα ηελ αζθαιή θαη ρσξίο θζνξά
ξπκνύιθεζε ζε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζήο ηνπ.
Να θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζύζηεκα ζέξκαλζεο (θαινξηθέξ)
θαη εξγνζηαζηαθό ζύζηεκα ςύμεο (Air Condition ή Clima)
κε αλάινγε ζεξκαληηθή - ςπθηηθή ηθαλόηεηα, κε
ξπζκηδόκελε παξνρή αέξα κέζσ κνηέξ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
(03) ηαρπηήησλ γηα ηνπο έκπξνζζελ επηβάηεο.
Να ππάξρεη ζύζηεκα δηνρέηεπζεο αέξα πξνο ην
αιεμήλεκν.
Να θέξνπλ όια ηα θώηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ
Κ.Ο.Κ. Να θέξνπλ ππνρξεσηηθά θώηα νκίριεο πίζσ,
θώηα νπηζζνπνξείαο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ απηόκαηα κόιηο
ηεζεί ε όπηζζελ θαη ηξίην θσο πέδεζεο.
Δπίζεο είλαη απνδεθηά από ηελ Τπεξεζία καο λα θέξνπλ
θώηα εκέξαο.
Ο ρώξνο θόξησζεο (θαξόηζα) λα θέξεη κνλνθόκκαην
εξγνζηαζηαθό θάιπκκα (επέλδπζε), θαηά πξνηίκεζε
πιαζηηθό ζθνύξνπ ρξώκαηνο.
Σα νρήκαηα λα είλαη εθνδηαζκέλα κε όια ηα απαξαίηεηα
όξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο. Να έρνπλ
δε νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ:
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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

2.12.11.12

2.12.11.13

2.12.11.14

2.12.11.15

2.12.12

2.12.13

Σαρύκεηξν θαη ζηξνθόκεηξν.
Γείθηε πνζόηεηαο θαπζίκνπ θαη όξγαλν ζεξκνθξαζηώλ.
Δλδεηθηηθή ιπρλία ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ρακειήο
ζηάζκεο/πίεζεο ιαδηνύ.
Ηρεηηθό όξγαλν.
Γύν (02) αιεμήιηα (νδεγνύ-ζπλνδεγνύ).
Γπν (02) εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο (έλαο αλά πιεπξά) θαη
έλαλ (01) εζσηεξηθό.
Η ύπαξμε ζεξκαηλόκελσλ θαη ειεθηξηθά ξπζκηδόκελσλ
θαζξεπηώλ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. ε πεξίπησζε ύπαξμεο ελόο εθ
ησλ δύν ε βαζκνιόγεζε ζα είλαη θαηά ην ήκηζπ. (ήηνη
01 %)
ύζηεκα ειεθηξνθίλεησλ παινθαζαξηζηήξσλ ηνπιάρηζηνλ
δύν (02) ηαρπηήησλ θαη ζύζηεκα πιύζεσο αιεμήλεκνπ κε
λεξό.
Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο Α.Β.S. θαη
ιεηηνπξγίαο αεξόζαθσλ.
Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο – ςύμεο - αεξηζκνύ.
Ρνιόη.
Ηιεθηξηθό αλαπηήξα.
Δξγνζηαζηαθό ξάδηνCD ή ξάδην MP3 κε ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξα (04) ερεία θαη θεξαία.
Δπίζεο όια ηα νρήκαηα λα θέξνπλ εξγνζηαζηαθό
ππνβξαρηώλην ζηελ θεληξηθή θνλζόια (γηα νδεγό –
ζπλνδεγό).
Μηα (01) ηνπιάρηζηνλ πνηεξνζήθε εκπξόο.
Να πξνζθεξζνύλ δύν (02) εξγνζηαζηαθά θιεηδηά ή θάξηεο
εθθίλεζεο ηνπ θάζε νρήκαηνο.
Να θέξνπλ ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ κε ζεηξήλα, γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θάζε νρήκαηνο ζε πεξίπησζε θινπήο ή
εηζβνιήο ηξίησλ όηαλ ηα νρήκαηα είλαη αθύιαθηα. Όιεο νη
ζύξεο ησλ νρεκάησλ θαζώο θαη ην θαπό ζα είλαη
παγηδεπκέλα από ην ζπλαγεξκό.
Να δνζνύλ πιήξεηο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ηπρόλ
επηπιένλ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ (εζσηεξηθνύ,
εμσηεξηθνύ), ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ νδήγεζεο θ.ι.π.
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ ηα πξσηόηππα
ηερληθά θπιιάδηα θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ θαιύηεξε
αληίιεςε ησλ πξνζθεξόκελσλ νρεκάησλ, θαζώο θαη
επηθπξσκέλν αληίγξαθν θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηύπνπ ηνπ
νρήκαηνο από ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά
πξνηίκεζε Διιεληθό.
Η ύπαξμε Cruise control ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα
κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

2.12.14

Να θέξνπλ ππνινγηζηή ηαμηδηνύ ζε ςεθηαθή νζόλε όπνπ
ζα αλαθέξεηαη κέζε ηαρύηεηα, ρξόλνο, απόζηαζε,
θαηαλάισζε θαπζίκνπ κέζε θαη ζπλνιηθή, ξύζκηζε ώξαο
θαη πξνεηδνπνηήζεηο.

2.12.15

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνύ λα είλαη ξπζκηδόκελν θαζ’ ύςνο.

2.12.16

Θα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ε ύπαξμε πίζσ αηζζεηήξσλ
παξθαξίζκαηνο (ηύπνπ parktronik) κε ερεηηθή έλδεημε γηα
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ηνλ νδεγό.

2.12.17

2.13.

Να θέξνπλ απνζπώκελν θνηζαδόξν εξγνζηαζηαθήο
θαηαζθεπήο, κε κέγηζηε ειθηηθή δπλαηόηεηα αληίζηνηρεο
απηήο ησλ πξνζθεξόκελσλ νρεκάησλ γηα ηελ αζθαιή
κεηαθνξά ηξέηιεξ θαη ζθαθώλ. Ο θνηζαδόξνο λα έρεη
ειεθηξηθή θύζα ζύλδεζεο – απνζύλδεζεο κε ην ηξέηιεξ
θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Ο.Κ.
ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ

2.13.1

Να θέξνπλ θαηάιιειεο ρσξεηηθόηεηαο εληζρπκέλν
ζπζζσξεπηή ν νπνίνο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
αληαπνθξίλεηαη, δηαηεξώληαο ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ, ζηηο
απμεκέλεο θαηαλαιώζεηο ηνπ νρήκαηνο κε ηνλ επηπιένλ
εγθαηεζηεκέλν αζηπλνκηθό εμνπιηζκό. Με ηελ Σερληθή
πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ
Τπνςήθηνπ Αλαδόρνπ όηη ν ελ ιόγσ ζπζζσξεπηήο
αληαπνθξίλεηαη ζηηο σο άλσ απαηηήζεηο. Να δνζνύλ ν
ηύπνο, ε ηάζε, ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ε
έληαζε ηνπ ελαιιάθηε.

2.13.2

Να θέξνπλ αλακνλή πιεζίνλ ηεο ζέζεο ηνπ ζπλνδεγνύ,
γηα ηελ ηνπνζέηεζε πνκπνδέθηε (αζπξκάηνπ) θαη θεξαίαο
απηνύ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Τπεξεζία.

2.14

ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ - ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ

2.14.1

Φωηεινή ζήμανζη – μπάπα θωηιζμού

2.14.1.1

Η θσηεηλή ζήκαλζε ησλ νρεκάησλ λα γίλεηαη κε κπάξα
θσηηζκνύ ηερλνινγίαο «LED», ε νπνία λα είλαη
ηνπνζεηεκέλε επί ηεο νξνθήο ηνπ νρήκαηνο θαη λα έρεη
αεξνδπλακηθή κνξθή γηα λα παξνπζηάδεη ηε κηθξόηεξε
δπλαηή αληίζηαζε ζηνλ αέξα.
Να απνηειείηαη από κηα εληαία βάζε από ειαθξύ κέηαιιν,
αλζεθηηθό ζε νμείδσζε θαη ζηηο ζηξεβιώζεηο, όπνπ ζα
είλαη εγθαηεζηεκέλα ηνπιάρηζηνλ δέθα έμη (16)
θαηεπζπληηθά θσηηζηηθά ζώκαηα ηερλνινγίαο «LED» θαη
δύν (02) ζπζηήκαηα πιεπξηθώλ πξνβνιέσλ αλίρλεπζεο
θαη εθ’ όζνλ απαηηείηαη, αλάινγεο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο,
όια ζε εληαίν ζύλνιν.
Σν όιν ζύλνιν λα παξέρεη απόιπηε ζηεγαλόηεηα ζηε
ζθόλε θαη ην λεξό. Δθόζνλ ην θάιπκκα είλαη από πιαζηηθό
πιηθό, απηό λα είλαη κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate
ρξώκαηνο κπιε, πνπ δελ ζα μεζσξηάδεη από ηελ επίδξαζε
ησλ ειηαθώλ αθηηλώλ. ε πεξίπησζε πνπ ζα μεζσξηάζεη
εληόο έμη (06) εηώλ ζα αληηθαζίζηαηαη κε κέξηκλα ηνπ
πξνκεζεπηή.

2.14.1.2

Κάζε θαηεπζπληηθό θσηηζηηθό ζώκα ηερλνινγίαο «LED» λα
απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (03) ιπρλίεο «LED» κε
θάηνπηξν, γεληάο ΙΙΙ ή κεηαγελέζηεξεο (δηάκεηξνο ιπρλίαο
ηνπιάρηζηνλ 5mm).
Να είλαη ηνπνζεηεκέλα επάλσ ζηε βάζε ηεο κπάξαο σο
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έμεο: έμη (06) εκπξόο, έμη (06) πίζσ θαη ηέζζεξα (04) ζηηο
άθξεο ηεο κπάξαο ππό γσλία κεηαμύ ηνπο. Απηά λα
παξάγνπλ ηζρπξέο αλαιακπέο θσηηζκνύ ζε νξηδόληην
επίπεδν 360° κνηξώλ, ρσξίο λα αθήλνπλ ηπθιό ζεκείν, εθ
ησλ νπνίσλ ηα δύν (02) εκπξόο λα είλαη ρξώκαηνο
ιεπθνύ, ηα δύν (02) πίζσ εξπζξνύ θαη ηα ππόινηπα
δώδεθα (12) ρξώκαηνο κπιε.

2.14.1.3

Σα θαηεπζπληηθά θσηηζηηθά ζώκαηα ηερλνινγίαο «LED»,
γηα θάζε ρξώκα θσηηζκνύ, πξέπεη λα κπνξνύλ λα
ζπγρξνλίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη δύλαηαη λα είλαη είηε
απηνηξνθνδνηνύκελα (δειαδή λα δηαζέηνπλ απηόλνκεο
ελζσκαησκέλεο
ηξνθνδνηηθέο
κνλάδεο),
είηε
λα
ηξνθνδνηνύληαη από αλάινγεο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο.
Από απηά, ηα ρξώκαηνο κπιε λα παξάγνπλ ηνπιάρηζηνλ
70 αλαιακπέο ην ιεπηό έθαζην, κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (03)
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο αλαιακπήο (κνηίβα), ηα εξπζξά λα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαβνζβήλνπλ ελαιιάμ, ελώ ηα
ιεπθά λα αλαβνζβήλνπλ ελαιιάμ, θαη λα παξακέλνπλ
ζηαζεξά αλακκέλα. Σα ιεπθά θαη ηα εξπζξά λα δύλαηαη λα
ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα από ηα ππόινηπα.
Η ζρεδίαζε λα εμαζθαιίδεη έληνλε θσηεηλή ζήκαλζε ζην
όρεκα θαη ηαπηόρξνλα λα κελ είλαη εθηπθισηηθή, γηα ηνπο
νδεγνύο ησλ αθνινπζνύλησλ νρεκάησλ.

2.14.1.4

Κάζε ζύζηεκα πιεπξηθνύ πξνβνιέα αλίρλεπζεο λα θέξεη
θάηνπηξν θαη ιπρλία αινγόλνπ ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 30
Watts θαη λα πξνζηαηεύεηαη από δηαθαλέο πιαζηηθό
θάιπκκα.

2.14.1.5

Η ιεηηνπξγία ησλ θαλώλ ηεο κπάξαο λα γίλεηαη από
ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο
(04)
δηαθόπηεο
πνπ
ζα
πξνζηαηεύνληαη από αλεμάξηεηεο αζθάιεηεο. Απηνί ζα
επηηξέπνπλ ηελ επηινγή ιεηηνπξγίαο όιεο ηεο κπάξαο, ησλ
θαηεπζπληεξίσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ρξώκαηνο κπιε,
ησλ εκπξόο ιεπθώλ θαη πίζσ εξπζξώλ θσηηζηηθώλ
ζσκάησλ αλαγλώξηζεο, ησλ δύν (02) πιεπξηθώλ
πξνβνιέσλ ρσξηζηά θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο
κνηίβσλ.

2.14.1.6

Σν κήθνο ηεο κπάξαο λα θαιύπηεη όιν ζρεδόλ ην πιάηνο
ηεο νξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Σν ύςνο ρσξίο ηα ζηεξίγκαηα
λα είλαη έσο θαη 7 cm, ην πιάηνο έσο 32 cm, θαη ην
ζπλνιηθό ηεο βάξνο λα είλαη κέρξη 20 kg.

2.14.1.7

Σν όιν ζύζηεκα ηεο κπάξαο λα ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό
ξεύκα ηάζεο 12 VDC, λα έρεη θαηαλάισζε ξεύκαηνο έσο
20 Α, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νρήκαηνο από ππεξθόξησζε
θαη λα θέξεη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε γηα λα κελ δεκηνπξγεί
παξεκβνιέο ζηνλ πνκπνδέθηε ηνπ νρήκαηνο.

2.14.1.8

Η κπάξα λα ζπλνδεύεηαη από εηδηθέο βάζεηο ζηήξημεο, πνπ
λα επηηξέπνπλ ηελ ζηαζεξή ηνπνζέηεζε ηεο ζηελ νξνθή
ησλ νρεκάησλ. Απηή λα ηνπνζεηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο
θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο, ώζηε λα απνθιείεηαη ε
εηζξνή λεξνύ ζηα νρήκαηα θαη ε απνθόιιεζή ηεο αθόκε
θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή ηαρύηεηα ησλ νρεκάησλ.
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2.14.1.9

Να δνζεί ν ηύπνο ηεο πξνζθεξόκελεο θσηεηλήο ζήκαλζεο
θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.

2.14.2

Ζσηηική ζήμανζη

2.14.2.1

2.14.2.2

2.14.2.3

2.14.2.4

2.14.3

2.14.4

2.14.5

2.14.6

Η ερεηηθή ζήκαλζε όισλ ησλ νρεκάησλ λα γίλεηαη κέζσ
ειεθηξνληθήο ζεηξήλαο. Απηή λα ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό
ξεύκα ηάζεο 12 VDC κε γείσζε ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ
πόινπ θαη λα έρεη κηθξή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
ε νπνία ζε ζέζε STAND-BY λα είλαη κηθξόηεξε από 150
mA. Η ηζρύο εμόδνπ ηνπ εληζρπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
100Watts. Ο εληζρπηήο λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (03) δηαθνξεηηθώλ ήρσλ ζεηξήλαο ζε
πεξηνρή ζπρλόηεηαο από 500 έσο 1800 Hz, θαζώο θαη
εθπνκπήο νκηιίαο από ην ερείν κε έλα κηθξόθσλν ρεηξηζηήξην, ην νπνίν λα ζηεξίδεηαη ζε ζηηβαξή βάζε ε
νπνία ζα ηνπνζεηεζεί θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ζε ζεκείν
πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία.
O εληζρπηήο ηεο ειεθηξνληθήο ζεηξήλαο λα έρεη όζν ην
δπλαηόλ κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο θαη λα ηνπνζεηεζεί κε
ηξόπν πνπ δελ ζα είλαη νξαηόο από ην εμσηεξηθό κέξνο
ηνπ νρήκαηνο (εθηόο από ην ληνπιαπάθη), ζε ζεκείν
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο πνπ ζα πξνθύςεη κε ηελ Τπεξεζία.
Ο εληζρπηήο λα θέξεη δηάηαμε πξνζηαζίαο από ηπραία
αλαζηξνθή ησλ πόισλ θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε
αζθάιεηα, πνπ λα αληηθαζίζηαηαη εύθνια θαη ρσξίο ηελ
αλάγθε εξγαιείσλ. Δπίζεο, λα θέξεη δηαθόπηε πιήξνπο
απελεξγνπνίεζεο-ελεξγνπνίεζεο απηνύ, ζην ρώξν ηνπ
νδεγνύ.
Σν ερείν εθπνκπήο ήρνπ ηεο ζεηξήλαο λα έρεη ηζρύ
ηνπιάρηζηνλ 100 Watts RMS θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε
θαηάιιειν ζεκείν. Η έληαζε εμόδνπ ηνπ ήρνπ «ζεηξήλαο»
από ην ερείν λα κελ είλαη κηθξόηεξε από 113 dB, ζε
απόζηαζε 3 κέηξσλ από ην ερείν.
Όινη νη ρεηξηζκνί ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο λα
πξαγκαηνπνηνύληαη από ην κηθξόθσλν – ρεηξηζηήξην, ην
νπνίν λα θέξεη θαηάιιειν αξηζκό δηαθνπηώλ, γηα ηελ
επηινγή ησλ ηόλσλ ζεηξήλαο θαη ησλ επηζπκεηώλ
επηινγώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κπάξαο θσηηζκνύ. Δίλαη
απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία καο ε ιεηηνπξγία κπάξαο
θσηηζκνύ λα γίλεηαη ρσξηζηά (π.ρ. ρεηξηζηήξην κε
δηαθόπηεο ή πάλει θ.ι.π). Απηό λα ζπλδέεηαη ζηνλ
εληζρπηή κε απνζπώκελν ζπεηξνεηδέο θαιώδην θαη λα
θέξεη θόκβην ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηεο νκηιίαο.
Η ιεηηνπξγία ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο λα
γίλεηαη κέζσ αλεμάξηεηνπ ειεθηξνινγηθνύ θπθιώκαηνο, ην
νπνίν ζα αζθαιίδεηαη κε μερσξηζηή αζθάιεηα, ε νπνία ζα
αληηθαζίζηαηαη εύθνια ρσξίο ηελ αλάγθε εξγαιείσλ.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά
ηνπ πηζηνπνηεηηθό δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ ηνπ
εθπεκπόκελνπ ήρνπ ηεο ζεηξήλαο. (γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
δηαθνξεηηθνύο ήρνπο)
Να δνζεί ν ηύπνο ηεο πξνζθεξόκελεο ερεηηθήο ζήκαλζεο
θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.
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2.14.7

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

Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο
ζήκαλζεο
ζα
απνδεηθλύνληαη
κε
πξσηόηππα
εξγνζηαζηαθά ή λνκίκσο επηθπξσκέλα θπιιάδηα. Οη
αληίζηνηρεο ζπζθεπέο ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζα είλαη
ζύκθσλεο κε ηα Δπξσπατθά πξόηππα θαη ζα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο γηα
νρήκαηα, αληίγξαθν ηεο νπνίαο λνκίκσο επηθπξσκέλν λα
θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά.
Η ηνπνζέηεζε ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο λα
γίλεη ζε ζπλελλόεζε θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Τπεξεζίαο.
Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ
θαηαηηζέκελσλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ θαη επηβεβαίσζεο ησλ
αλαθεξόκελσλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θσηεηλήο
θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο από ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο
απηώλ.
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία
ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο γηα έμη (06) ρξόληα
Υπωμαηιζμόρ
Ο εμσηεξηθόο ρξσκαηηζκόο ησλ νρεκάησλ ζα είλαη
κεηαιιηθνύ ρξώκαηνο (γθξί – αζεκί). Η αθξηβήο
απόρξσζε ζα επηιεγεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα επηθνιιεζεί ν αξηζκόο
θπθινθνξίαο απηνύ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ
Τπεξεζία. Αξηζηεξά θαη δεμηά ησλ ζπξώλ (νδεγνύ –
ζπλνδεγνύ) ζα ηνπνζεηεζνύλ απηνθόιιεηα κε ην έκβιεκα
ηνπ
ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ
ΩΜΑΣΟ
–
ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Τπεξεζία
πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ. Δπίζεο ζα θέξνπλ
πηλαθίδεο (Λ..) όια ηα νρήκαηα κε αύμνληα αξηζκό πνπ
ζα δνζεί από ηελ Τπεξεζία καο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
απηνθόιιεησλ.
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί, ζα ηνπνζεηεζεί θαηόπηλ
ππόδεημεο ηεο Τπεξεζίαο ζε θαηάιιειν ζεκείν
απηνθόιιεηε
(ζπγθεθξηκέλσλ
δηαζηάζεσλ)
έλδεημε
ρξεκαηνδνηνύκελεο πξνκήζεηαο ζε όια ηα νρήκαηα.
ΛΟΗΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ
Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα, ηνπιάρηζηνλ από
κία πιήξε ζεηξά εξγαιείσλ - παξειθνκέλσλ ακέζνπ
εμππεξέηεζεο (εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνύ, θαηζαβίδη,
πέλζα,
γξύιινο
αλύςσζεο
νρήκαηνο
θ.ι.π.),
ηνπνζεηεκέλσλ ζε εηδηθό ζάθν ή θηβώηην. Όια ηα εξγαιεία
πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, επηρξσκησκέλα ή λα
έρνπλ ππνζηεί αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία θαη ζθιήξπλζε
θαη λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηελ πξνζθνξά ηνπ
πξνκεζεπηή.
Δθηόο ησλ αλσηέξσ θάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη από ηνλ
παξαθάησ εμνπιηζκό:
Έλα (01) αξζξσηό ηξίγσλν αζθαιείαο (ζηάζκεπζεο).
Έλα (01) δεύγνο αληηνινζζεηηθέο αιπζίδεο ηνπνζεηεκέλεο
ζε εηδηθή ζήθε.
Έλα (01) ππξνζβεζηήξα κε θαζαξό βάξνο ηνπιάρηζηνλ
ηξηώλ (03) θηιώλ πνπ λα θαιύπηεη ην Δπξσπατθό Πξόηππν
ΔΝ-3 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο (CEN),
ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν.
Έλα (01) πιήξεο θαξκαθείν ζε αλάινγν θνπηί.
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2.15.2.5

2.15.2.6
3.

Μαδί κε ηα νρήκαηα, λα πξνζθεξζνύλ δύν (02) πιήξεηο
ζεηξέο εηδηθώλ εξγαιείσλ θαηάιιεισλ γηα νπνηαδήπνηε
επηζθεπή ή εξγαζία πξνεηνηκαζίαο (Service).
Να ππάξρεη ηκάληαο ξπκνύιθεζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (03)
κέηξσλ γηα θάζε όρεκα θαηάιιεινο γηα ξπκνύιθεζε κε
κέγηζην βάξνο.
ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

3.1

Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο γηα έμη (06) ηνπιάρηζηνλ έηε ή 200.000
ρηιηόκεηξα (όπνην έξζεη πξώην). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ όπσο
απηόο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηελ νκαιή θαη αλεκπόδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ
πιήξνπο νρήκαηνο. Δπίζεο, ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη
θαη από έγγξαθν εγγύεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο γηα
έμη (06) ηνπιάρηζηνλ έηε.
Δπηπιένλ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά
ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν
πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπόκελε
ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ όπσο
απηόο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ρσξίο
θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.

3.2

ηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη ξεηή δηαβεβαίσζε ηνπ
πξνκεζεπηή όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο αλαιακβάλεη ηόζν ζηα θεληξηθά, όζν θαη ζηα
εμνπζηνδνηεκέλα ή ζπλεξγαδόκελα ζπλεξγεία, ηελ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε όισλ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ Service
ησλ νρεκάησλ (εξγαηηθά θαη αληαιιαθηηθά).
Να δειώλνληαη ππνρξεσηηθά ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα ή
ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη απηά,
ζύκθσλα κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ
(εγρεηξίδην
θαηαζθεπαζηή).
Να θαηαηεζεί πξσηόηππν βηβιίν ζπληήξεζεο ή πξσηόηππν
θπιιάδην όισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ
ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Η αλάιεςε νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα πεξηζζόηεξα
Service ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα, ζύκθσλα κε ηνλ
Πίλαθα Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο.
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δειώλεη ππνρξεσηηθά όηη,
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο θαη
εθόζνλ δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί επηηόπνπ, ε
νπνηαδήπνηε βιάβε από θηλεηή κνλάδα πξνκεζεπηή,
αλαιακβάλεη λα θαιύπηεη κε δαπάλεο ηνπ ηε κεηαθνξά
ησλ πξνζθεξόκελσλ νρεκάησλ, εληόο 48σξώλ από ηε
ιεθζείζα ελεκέξσζε, ζηα θεληξηθά ζπλεξγεία ηνπ ή ζην
πιεζηέζηεξν
εμνπζηνδνηεκέλν
ή
ζπλεξγαδόκελν
ζπλεξγείν, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ :

3.3

α. Σν όρεκα δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί ή επηζθεπαζζεί γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν, από ηα θαηά ηόπνπο εμνπζηνδνηεκέλα
ή ζπλεξγαδόκελα ζπλεξγεία ηνπ δεισζέληνο δηθηύνπ
εμππεξέηεζεο.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

β. Κάπνην από ηα δεισζέληα ζπλεξγεία παύζεη λα αλήθεη
ζην δεισζέλ δίθηπν εμππεξέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή, γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη εθόζνλ δελ πθίζηαηαη άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν ή ζπλεξγαδόκελν ζπλεξγείν ηνπ
πξνκεζεπηή, εληόο ηνπ ίδηνπ Ννκνύ.
Δπίζεο, νθείιεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή
εμαξηεκάησλ ησλ νρεκάησλ, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ
δελ πξνέξρεηαη από ιάζνο ρεηξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ ή
από αληηθαλνληθή ζπληήξεζε, ρσξίο θακία επηπιένλ
επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ο πξνκεζεπηήο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο, ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη γηα νπνηαδήπνηε
ηξνπνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην δεισζέλ δίθηπν
εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο θαη εληόο
24σξώλ από απηήλ, ην Αξρεγείν Ληκεληθνύ ώκαηνο –
Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο.
ε πεξίπησζε νιηθήο κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο ελόο
νρήκαηνο κε πξνεξρόκελεο από θαθή ρξήζε ή ιόγσ
αηπρήκαηνο, λα αληηθαζίζηαηαη εμνινθιήξνπ από ηελ
πξνκεζεύηξηα εηαηξεία.
Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί ηελ ππνζηήξημε ησλ
νρεκάησλ ζε αληαιιαθηηθά θαη νξγαλσκέλν ζέξβηο
ηνπιάρηζηνλ γηα κία δεθαεηία (10) από ηελ παξάδνζή ηνπο.
Οη αηηήζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή γηα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα
ηθαλνπνηνύληαη άκεζα. Σα αληαιιαθηηθά ή εμαξηήκαηα θαη
ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο απηώλ, πνπ εγθαζίζηαληαη από ην
δίθηπν εμππεξέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή λα θαιύπηνληαη από
εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ ελόο (01) έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο λα δειώλεη ην ζηαζεξό πνζνζηό ηεο
παξερόκελεο έθπησζεο ζηηο ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθώλαλαιώζηκσλ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο
επίζεκνπ ηηκνθαηαιόγνπ. Η παξερόκελε έθπησζε λα
ηζρύεη ππνρξεσηηθά, ζε όιν ην αλά ηελ επηθξάηεηα δίθηπν
εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο θαη γηα όζν
ρξόλν ην όρεκα θαηέρεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ην
ΛΙΜΔΝΙΚΟ ΩΜΑ –ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ.
Ο πξνκεζεπηήο λα παξέρεη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο, πξνιεπηηθό έιεγρν θαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ, ειεθηξνληθό έιεγρν κπαηαξίαο
θαη δσξεάλ πξνέιεγρν (ηερληθό πεξηνδηθό έιεγρν),
παξέρνληαο ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό-δήισζε. Ο ελ ιόγσ
έιεγρνο λα παξέρεηαη κηα (01) θνξά θάζε έηνο γηα όιε ηε
δηάξθεηα ηεο παξερόκελεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζε όιν
ην αλά ηελ επηθξάηεηα δίθηπν εμππεξέηεζεο ηνπ
πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη καδί κε ηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιιεη θαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ
εμππεξέηεζεο ζπλεξγείσλ ζε όιε ηε Υώξα.

3.11

Οη αλσηέξσ παξάγξαθνη (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 & 3.8)
ππνρξεσηηθά λα ηζρύνπλ θαη γηα ηε θσηεηλή θαη ερεηηθή
ζήκαλζε.
4.

Παπάδοζη – παπαλαβή
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4.1.
4.1.1

4.1.2.

4.1.3

Παπάδοζη
Σνπνζεζία
Η παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή εληόο Ννκνύ Αηηηθήο ζε ρώξν
πνπ ζα ππνδεηρζεί θαηόπηλ ζπλελλόεζεο από ηελ
Τπεξεζία καο.
Σα νρήκαηα λα παξαδνζνύλ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία, κε
πιεξόηεηα θαπζίκνπ ζηε δεμακελή ηνπο θαη πγξό πιύζεο
θξπζηάιισλ, αληηςπθηηθό, ε δε ζηάζκε ησλ ιηπαληηθώλ λα
βξίζθεηαη ζηα πξνβιεπόκελα από ηνλ θαηαζθεπαζηή
επίπεδα.
Υξόλνο
Ο ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν ζπληνκόηεξνο δπλαηόο
θαη κέρξη νθηώ (08) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο.
Μηθξόηεξνο ρξόλνο παξάδνζεο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά
ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

4.2.

Παπαλαβή

4.2.1

Υξόλνο
Ο ρξόλνο παξαιαβήο από ηελ ππεξεζία ζα είλαη έλαο (01)
κήλαο από ηε παξάδνζε ησλ νρεκάησλ.

4.2.2

Μαθξνζθνπηθόο έιεγρνο
Καζέλα από ηα νρήκαηα ζα επηζεσξείηαη γηα ηελ
επηκειεκέλε θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκό, ηα παξειθόκελα
θαη γεληθά ηε ζπκθσλία κε ηνπο όξνπο απηήο ηεο
πξνδηαγξαθήο.

4.2.3

Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο
Ο ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο ζα γίλεη δεηγκαηνιεπηηθά ζε ηξία
(03) νρήκαηα, θαη’ επηινγή ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο.
Καηά απηόλ ηα επηιεγέληα νρήκαηα ζα νδεγνύληαη από
νδεγνύο ηεο Τπεξεζίαο ζε δηαδξνκή 50 ρηιηνκέηξσλ,
όπνπ γίλεηαη έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα,
ηνπ θσηηζκνύ, θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο, θιείζηκν
ζπξώλ, ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςύμεο, αεξηζκνύ,
πέδεζεο θαη γεληθά όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ νρήκαηνο.
Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο γίλεηαη εμσηεξηθόο έιεγρνο
ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ δηαθνξηθνύ θαη
ησλ ζσιελώζεσλ πγξώλ ζην όρεκα γηα δηαπίζησζε ηπρόλ
δηαξξνώλ. Οη δαπάλεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ειέγρνπ ζα
βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή (π.ρ. θαύζηκα).

5.
5.1

Δκπαίδεςζη
Με ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύζεη δσξεάλ, κε θαηάιιειν
πξνζσπηθό, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ηέζζεξηο (04)
ηερληθνύο ηεο Τπεξεζίαο ζε ζέκαηα ρεηξηζκνύ,
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο.
Δγσειπίδια

6.
6.1

Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη κε πιήξε ζεηξά ηερληθώλ
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6.2

7.

εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ, ρεηξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ζηελ
Διιεληθή γιώζζα.
Να δνζνύλ δπν (02) πιήξεηο μερσξηζηέο ζεηξέο ηερληθώλ
εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ, θαζώο θαη
εηθνλνγξαθεκέλνο θαηάινγνο ή δηαθάλεηεο αληαιιαθηηθώλ,
ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, γηα ηε Γηαρείξηζε
Τιηθνύ θαη ηα Κεληξηθά πλεξγεία. Δπηπιένλ ηα αλσηέξσ
ζα δνζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηελ επηζπεύδνπζα
Τπεξεζία (ΓΔΜ). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη online βάζε
δεδνκέλσλ όπνπ κπνξνύλ λα παξέρνληαη όιεο νη
παξαπάλσ
πιεξνθνξίεο,
ηόηε
ν
πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηελ Τπεξεζία πξόζβαζε ζηελ
ελ ιόγσ βάζε.

Παπαηηπήζειρ
7.1

Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ ηερληθή
πξνδηαγξαθή αλαιπηηθά λνείηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ζύκθσλα κε
ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ζηε θαηεγνξία
απηή ησλ νρεκάησλ.

7.2

Απαξαίηεηα θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ηελ θάζε
πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ
πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο όπνπ ν θάζε πξνκεζεπηήο ζα
απαληά παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν θαη κε ηελ ίδηα
ζεηξά θαη αξίζκεζε, ζε όια ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζεο
ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο πξέπεη
λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηα ζεκεία απόθιηζεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
ΟΜΑΓΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σα θξηηήξηα ηερληθήο αμηνιόγεζεο θαηαηάζζνληαη ζηηο νκάδεο:
Α. Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη Πνηόηεηαο Απόδνζεο
Β. Δγγπήζεηο – Υξόλνο Παξάδνζεο

Κάζε νκάδα ησλ παξαγξάθσλ ρσξίδεηαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο ππννκάδεο, νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο
θαη νη βαζκνί δίλνληαη παξαθάησ. Γηα θάζε πξνζθνξά βαζκνινγνύληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ
νκάδσλ (ή ππννκάδσλ). Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100-120 βαζκνύο. Η
βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ
ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120
βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία όπσο πξνθύπηεη από
ηνλ θαησηέξσ ηύπν (1) θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 βαζκνύο.
Γηα ηηο παξαπάλσ νκάδεο νξίδεηαη ζρεηηθόο ζπληειεζηήο βαξύηεηα πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό επί ηνηο
εθαηό 55 θαη 45 γηα θάζε νκάδα αληίζηνηρα. Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθώλ ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο ησλ
Οκάδσλ Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο αλέξρεηαη ζε 100. Η βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν:
U=ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+........+ζν*Κν (1)
Όπνπ <<ζλ>> είλαη ν ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρύεη ζ1+ζ2+.....+ζλ=1.
Κάζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο βαζκνινγείηαη απηόλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή
βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη
ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δύν νκάδσλ. Η ηειηθή
βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 βαζκνύο.
Μέθοδορ Τπολογιζμού Βαθμολογίαρ
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Γηα ηελ βαζκνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα αμηνιόγεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν παξαθάησ
καζεκαηηθόο ηύπνο:
Βαθμόρ=100+20* (Μ πποζθ. - Μ ελασ.) / (Μ μέγ. - Μ ελασ.),
Όπνπ:
<< Μ πποζθ.>> είλαη ε πξνζθεξόκελε ηηκή/ππεξθάιεςε ηνπ όξνπ βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ
Τπνςήθηνπ Αλαδόρνπ.
<< Μ ελασ.>> είλαη ε ειάρηζηε ηηκή/ ηθαλνπνίεζε ηνπ όξνπ βάζεη ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο.
<< Μ μέγ.>> είλαη ε κέγηζηε βάζεη ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ή ζε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ε
κέγηζηε ππεξθάιπςε ηνπ όξνπ ηνπ ζπλόινπ πξνζθνξώλ ησλ Τπνςεθίσλ Αλαδόρσλ.

Πίνακαρ Κπιηηπίων Αξιολόγηζηρ - ηάθμιζη
Ομάδα Α:
Σεσνικών Πποδιαγπαθών – Ποιόηηηαρ – Απόδοζηρ
Α/Α

Κεθάιαηα/
Παξ/θνη

1

§ 2.2.2

2

§ 2.3.3

ηνηρεία

πληειεζηήο
Βαξύηεηαο

Απαηηνύκελε ηζρύο ηνπιάρηζηνλ 113 Kw. Μεγαιύηεξε ηζρύο θηλεηήξα ζα
αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

15 %

Σν βήκα ηνπ δηαθνξηθνύ λα είλαη θαηάιιειν γηα λα κπνξεί ην όρεκα, κε
πιήξεο θνξηίν, λα αλέιζεη ζε θιίζεηο εδάθνπο άλσ ηνπ 30%. Η θίλεζε ηνπ
νρήκαηνο λα κεηαδίδεηαη ζηνπο δύν (02) ηξνρνύο θαη ζηνπο ηέζζεξηο (04)
θαη’ επηινγή (2WD/4WD) κε δπλαηόηεηα αξγήο θαη γξήγνξεο κεηάδνζεο
θαη’ επηινγή. Να θέξνπλ ζπζηήκαηα πεξηνξηζκνύ ηεο νιίζζεζεο ησλ
ηξνρώλ ηνπιάρηζηνλ ζ’ έλα άμνλα (εκπξόο ή πίζσ), ώζηε ηα νρήκαηα λα
κπνξνύλ λα θηλεζνύλ εληόο ή εθηόο δξόκνπ (άζθαιην, ρώκα, ρηόλη, πάγν,
ιάζπε).

03 %

Η ύπαξμε κεζαίνπ δηαθνξηθνύ ην νπνίν ζα θέξεη ζύζηεκα πεξηνξηζκνύ
ηεο νιίζζεζεο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ
αμηνιόγεζεο.
3

§ 2.8.1

Σα ζώηξα (δάληεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ρπηνζίδεξν
(ραιύβδηλν). Σα ειαζηηθά ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ)
αξηζ. 661/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
13εο Ινπιίνπ 2009 <<γηα ηηο απαηηήζεηο έγθξηζεο ηύπνπ θαη γεληθήο
αζθάιεηαο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ησλ ξπκνπιθνύκελσλ ηνπο,
θαη ησλ ζπζηεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ρσξηζηώλ ηερληθώλ
κνλάδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα νρήκαηα απηά>> (ΔΔ L 200 ηεο
31.7.2009, ζ. 1), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, γηα ηελ θαηεγνξία
ησλ νρεκάησλ γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη [ βι. Άξζξν 8 (ηαμηλόκεζε
ειαζηηθώλ) αλσηέξσ Καλνληζκνύ], θαη ζα ζπλνδεύνληαη καηά ηην
παπάδοζη ηων οσημάηων από έγθξηζε ηύπνπ αξκόδηαο εγθξηηηθήο
αξρήο ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 8 αλσηέξσ Καλνληζκνύ θαη ηνπ Καλνληζκνύ ΟΔΔ/ΗΔ
Αξηζ.117 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνύ, όπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.Δληόο ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο, ν
Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζρεηηθή Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ/ησλ
λνκίκνπ/σλ εθπξνζώπνπ/σλ ηνπ πεξί πξνζθόκηζεο ηεο αλσηέξσ
έγθξηζεο ηύπνπ. Να είλαη θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ (12) πξηλ
από ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ, θαηλνύξγηα, όρη από αλαγόκσζε,
ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS), θαηάιιεια γηα εληόο θαη εθηόο δξόκνπ
ρξήζε (ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ). Να ππάξρεη πιήξεο εθεδξηθόο ηξνρόο ηδίνπ ηύπνπ, ηνπνζεηεκέλνο
ζε αζθαιέο ζεκείν ηνπ νρήκαηνο.
Η ηνπνζέηεζε δαληώλ από αινπκίλην ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε
ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
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03 %

Βαζκνινγία

4

5

§ 2.9.2

θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (04) αεξόζαθνπο.
Δπηπιένλ αεξόζαθνη ζα αμηνινγεζνύλ ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

08 %

§ 2.11.2.3 Να

6

§ 2.12.4

7

Η ειθηηθή ηθαλόηεηα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.500 Kg.
Μεγαιύηεξε ειθηηθή ηθαλόηεηα ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ
πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

§ 2.12.11.6

Να θέξνπλ ειεθηξηθά παξάζπξα ζηηο δύν κπξνζηηλέο ζύξεο ηνπ
νρήκαηνο, ν ρεηξηζκόο ηνπο λα γίλεηαη γηα ην θαζέλα μερσξηζηά, αιιά θαη
από ηνλ νδεγό, ν νπνίνο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αζθαιίδεη ηα
θξύζηαιια ησλ παξαζύξσλ. Όια ηα θξύζηαιια αζθαιείαο (πιελ ηνπ
εκπξόζζηνπ αλεκνζώξαθα) λα θέξνπλ αληηειηαθή πξνζηαζία/κεκβξάλε
απνρξώζεσο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Η ηνπνζέηεζε ηνπο
ζα πξνθύςεη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Τπεξεζία καο πξηλ από ηελ
παξάδνζε ησλ νρεκάησλ.
Η ύπαξμε πίζσ ειεθηξηθώλ παξαζύξσλ ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο ηνπο λα
γίλεηαη γηα ην θαζέλα μερσξηζηά, αιιά θαη από ηνλ νδεγό, ν νπνίνο λα
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αζθαιίδεη ηα θξύζηαιια ησλ παξαζύξσλ ζα
αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
Γπν (02) εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο (έλαο αλά πιεπξά) θαη έλαλ (01)
εζσηεξηθό.
Η ύπαξμε ζεξκαηλόκελσλ θαη ειεθηξηθά ξπζκηδόκελσλ θαζξεπηώλ ζα
αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. ε
πεξίπησζε ύπαξμεο ελόο εθ ησλ δύν ε βαζκνιόγεζε ζα είλαη θαηά ην
ήκηζπ. (ήηνη 01 %)
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§ 2.12.13

9

§ 2.12.16 Θα

Η ύπαξμε Cruise control ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ
πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
ζεσξεζεί πιενλέθηεκα, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ
αμηνιόγεζεο ε ύπαξμε πίζσ αηζζεηήξσλ παξθαξίζκαηνο (ηύπνπ
parktronik) κε ερεηηθή έλδεημε γηα ηνλ νδεγό.
Άζξνηζκα Α Οκάδαο:

10 %

05 %

02 %

04 %
05 %

55 %

Ομάδα Β:
Δγγςήζειρ – Υπόνορ Παπάδοζηρ
1

§ 3.1

Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο γηα έμη
(06) ηνπιάρηζηνλ έηε ή 200.000 ρηιηόκεηξα (όπνην έξζεη πξώην). Καηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ όπσο απηόο
πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ
νκαιή θαη αλεκπόδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιήξνπο νρήκαηνο. Δπίζεο, ε
πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη θαη από έγγξαθν εγγύεζεο αληηζθσξηαθήο
πξνζηαζίαο γηα έμη (06) ηνπιάρηζηνλ έηε.

25 %

Δπηπιένλ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ
πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
3

§ 3.2

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπόκελε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ ηνπ όπσο απηόο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή
ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.
ηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη ξεηή δηαβεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή όηη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο αλαιακβάλεη ηόζν ζηα θεληξηθά,
όζν θαη ζηα εμνπζηνδνηεκέλα ή ζπλεξγαδόκελα ζπλεξγεία, ηελ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε όισλ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ Service ησλ νρεκάησλ (εξγαηηθά
θαη αληαιιαθηηθά).
Να δειώλνληαη ππνρξεσηηθά ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα ή ηα ρξνληθά
δηαζηήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη απηά, ζύκθσλα κε ηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (εγρεηξίδην
θαηαζθεπαζηή). Να θαηαηεζεί πξσηόηππν βηβιίν ζπληήξεζεο ή

17

15 %

πξσηόηππν θπιιάδην όισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
Η αλάιεςε νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα πεξηζζόηεξα Service ζα
ζεσξεζεί πιενλέθηεκα, ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο.
3

§ 4.1.3

Υξόλνο

05 %

Ο ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν ζπληνκόηεξνο δπλαηόο θαη κέρξη νθηώ
(08) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Μηθξόηεξνο ρξόλνο παξάδνζεο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ
πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζε
Άζξνηζκα Β Οκάδαο:

45%

ύλνιν Οκάδσλ Α θαη Β :

100 %
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ΔΗΓΟ (Β): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ (150) ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΑ ΟΥΖΜ ΑΣΑ ΣΤΠΟΤ
«SUV»
1. ΔΗΑΓΩΓΖ
1.1 κοπόρ
Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπό λα θαιύςεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ
πξνκήζεηα από ην ειεύζεξν εκπόξην εθαηόλ πελήληα (150) πεξηπνιηθώλ νρεκάησλ ηύπνπ «SUV».
1.2 σεηικά βοηθήμαηα
1.2.1 Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
1.2.2 Πιεξνθνξίεο από ην εκπόξην.
1.2.3 Η ηζρύνπζα λνκνζεζία.
2.

ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Γεληθή πεξηγξαθή
Σα νρήκαηα ζα είλαη επηβαηεγά (θαηλνύξγηα κε εκεξνκελία
θαηαζθεπήο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο
ηερληθήο πξνζθνξάο), 4Υ4 ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο θαη
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο από ηνπο λεόηεξνπο ηύπνπο
ηνπιάρηζηνλ EURO 6 (όπσο απαηηείηαη από ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία), κε κόληκε ηεηξαθίλεζε (4WD) ή κε δπλαηόηεηα
θίλεζεο ζηνπο δύν (02) θαη ζηνπο ηέζζεξηο (04) ηξνρνύο
θαη’ επηινγή(2WD/4WD). Με ηελ ππνβνιή ησλ Σερληθώλ
πξνζθνξώλ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη
Τπεύζπλε δήισζε όηη κε ηελ Παξάδνζε ησλ Ορεκάησλ
απηά ζα ζπλνδεύνληαη κε ην Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο
[COC - Certificate of Conformiti] ή αληίγξαθν απηνύ.
Ο ρώξνο ησλ επηβαηώλ ζα θέξεη ηέζζεξηο (04) πιεπξηθέο
πόξηεο θαη ζα είλαη ηθαλόο γηα ηελ άλεηε κεηαθνξά πέληε
(05) αηόκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνύ) θαη ζα
είλαη εληαίνπ θιεηζηνύ κεηαιιηθνύ ακαμώκαηνο.

2.1.

Σεσνικά - Λειηοςπγικά - Φςζικά σαπακηηπιζηικά

2.1.1

Να δνζνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία:

2.1.2

Σύπνο – Μνληέιν νρεκάησλ.
Έθδνζε ηύπνπ θαη επίπεδν εμνπιηζκνύ.
Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο.

2.1.3
2.1.4
2.2.

ΚΗΝΖΣΖΡΑ

2.2.1

Πεηξειαηνθηλεηήξαο, ηεηξάρξνλνο, πδξόςπθηνο, άκεζνπ
ςεθαζκνύ (common rail), θπβηζκνύ ηεο ηάμεο άλσ ησλ
1.550 θπβηθώλ εθαηνζηώλ.
Γίλνληαη απνδεθηά, ε ύπαξμε ππεξζπκπηεζηή (TURBO)
θαη ζπζηήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ πβξηδηθή ηερλνινγία
κε Πεηξειαηνθηλεηήξεο.

2.2.2

Απαηηνύκελε ηζρύο ηνπιάρηζηνλ 84 Kw. Μεγαιύηεξε ηζρύο
θηλεηήξα ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

2.2.3

Απαηηνύκελε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 250 Nm.

2.2.4
2.2.5

Οη εθπνκπέο ξύπσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηελ ηζρύνπζα
Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
Να δνζνύλ ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
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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.

θηλεηήξα:
Κπβηζκόο.
Σύπνο θηλεηήξα.
Μέγηζηε ηζρύο ζηηο αληίζηνηρεο ζηξνθέο.
Μέγηζηε ξνπή ζηηο αληίζηνηρεο ζηξνθέο.
Μέγηζηνο αξηζκόο ζηξνθώλ.
ύζηεκα ειέγρνπ ξύπσλ.
ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ.
ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ

2.3.1

πκπιέθηεο
Ο ζπκπιέθηεο λα είλαη ελόο (01) δίζθνπ, μεξνύ ηύπνπ θαη
λα ιεηηνπξγεί πδξαπιηθά ή κεραληθά, ή δηπινύ ζπκπιέθηε
μεξνύ ή πγξνύ ηύπνπ.

2.3.2

Κηβώηην ηαρπηήησλ
Σν θηβώηην ηαρπηήησλ ζα είλαη κεραληθό θαη ζα έρεη
ηνπιάρηζηνλ πέληε (05) ζπγρξνληζκέλεο ηαρύηεηεο
εκπξόζζηαο θίλεζεο θαη κία (01) όπηζζελ.
Γίλεηαη απνδεθηό θαη ειεθηξνληθά ειεγρόκελν θηβώηην
ζπλερνύο
κεηαβαιιόκελεο
ζρέζεο
(απηόκαην
ή
εκηαπηόκαην θηβώηην κε ζεηξηαθό επηινγέα), ή θηβώηην
δηπινύ ζπκπιέθηε.

2.3.3.

Η θίλεζε ηνπ νρήκαηνο λα κεηαδίδεηαη κε κόληκε
ηεηξαθίλεζε (4WD) ή κε δπλαηόηεηα θίλεζεο ζηνπο δύν
(02)
ή ζηνπο ηέζζεξηο (04) ηξνρνύο θαη’ επηινγή
(2WD/4WD). Να θέξνπλ ζπζηήκαηα πεξηνξηζκνύ ηεο
νιίζζεζεο ησλ ηξνρώλ ηνπιάρηζηνλ ζ’ έλα άμνλα (εκπξόο
ή πίζσ), ώζηε ηα νρήκαηα λα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ εληόο
ή εθηόο δξόκνπ (άζθαιην, ρώκα, ρηόλη, πάγν, ιάζπε).
Η ύπαξμε κεζαίνπ δηαθνξηθνύ ην νπνίν ζα θέξεη ζύζηεκα
πεξηνξηζκνύ ηεο νιίζζεζεο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά
ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

2.3.4

Να είλαη εθνδηαζκέλν κε
θηλεηήξα (IMMOBILIZER).

2.3.5.

Να πεξηγξαθεί ην πξνζθεξόκελν ζύζηεκα κεηάδνζεο, ην
ζύζηεκα πεξηνξηζκνύ νιίζζεζεο, ηπρόλ ρεηξηζηήξηα
ηεηξαθίλεζεο θαη λα δνζεί ν αξηζκόο ηαρπηήησλ ηνπ
θηβσηίνπ.

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

ζύζηεκα

αθηλεηνπνίεζεο

ΔΠΗΓΟΔΗ
Η ηειηθή ηαρύηεηα ησλ νρεκάησλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 170
Km/h.
Να δνζνύλ ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :
Μέγηζηε ηαρύηεηα (Κm/h).
Δπηηάρπλζε 0-100Km/h (sec).
Γσλία πξνζέγγηζεο.
Γσλία θπγήο.
Γσλία ξάκπαο.
ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
Σν ηηκόλη λα είλαη πδξαπιηθό λα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό
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2.5.2

2.6.

2.6.1

2.6.2
2.6.2.1
2.6.2.2
2.7.

κέξνο ησλ νρεκάησλ λα έρεη ζύζηεκα απηόκαηεο επαλαθνξάο θαη λα θιεηδώλεη.
Να πεξηγξαθεί ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο θαη λα δνζνύλ ηα
αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Γηάκεηξνο θύθινπ
ζηξνθήο (m).
ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ
Να θέξνπλ θαηάιιειν εξγνζηαζηαθό ζύζηεκα αλάξηεζεο,
κε απνζβεζηήξεο ζε θάζε ηξνρό, ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη
ηελ κέγηζηε δπλαηή επζηαζή θαη αζθαιή θίλεζή ηνπ,
δεδνκέλνπ όηη ηα νρήκαηα πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε
δύζβαηα εδάθε (ραιίθη,άκκνο θ.α.).
Να πεξηγξαθεί ην ζύζηεκα αλάξηεζεο θαη λα δνζνύλ ηα
αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :
Σύπνο εκπξόζζηαο αλάξηεζεο.
Σύπνο πίζσ αλάξηεζεο.
ΤΣΖΜΑ ΦΡΔΝΩΝ - ΠΔΓΖΖ

2.7.1

Να θέξνπλ αλεμάξηεην ζύζηεκα θξέλσλ - πέδεζεο,
πδξαπιηθό, δηπινύ θπθιώκαηνο κε ππνβνήζεζε ηύπνπ
SERVO. Να ππάξρεη ρεηξνπέδε (ρεηξόθξελν) αζθαιείαο ε
ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο λα επηηπγράλεηαη κε κηθξό
ρεηξνκνριό ή θνπκπί ηνπνζεηεκέλν θνληά ζηελ ζέζε ηνπ
νδεγνύ. Η πέδεζε λα γίλεηαη εκπξόο κε αεξηδόκελνπο
δίζθνπο θαη πίζσ λα θέξεη αεξηδόκελνπο δίζθνπο ή
δίζθνπο. Να θέξεη ππνρξεσηηθά ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (Α.Β.S.) θαη ειεθηξνληθό ζύζηεκα
επζηάζεηαο (ESP) .

2.7.2

Να πεξηγξαθεί ην ζύζηεκα πέδεζεο θαη λα δνζνύλ ηα
αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : Γηάκεηξνο ησλ δίζθσλ.

2.8.

2.8.1

ΔΛΑΣΗΚΑ - ΕΑΝΣΔ
Σα ζώηξα (δάληεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από
ρπηνζίδεξν (ραιύβδηλν). Σα ειαζηηθά ζα πιεξνύλ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 661/2009 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο
Ινπιίνπ 2009 <<γηα ηηο απαηηήζεηο έγθξηζεο ηύπνπ θαη
γεληθήο αζθάιεηαο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ησλ
ξπκνπιθνύκελσλ
ηνπο,
θαη
ησλ
ζπζηεκάησλ,
θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ρσξηζηώλ ηερληθώλ
κνλάδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα νρήκαηα απηά>> (ΔΔ L
200 ηεο 31.7.2009, ζ. 1), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύεη, γηα ηελ θαηεγνξία ησλ νρεκάησλ γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη [ βι. Άξζξν 8 (ηαμηλόκεζε ειαζηηθώλ)
αλσηέξσ Καλνληζκνύ], θαη ζα ζπλνδεύνληαη καηά ηην
παπάδοζη ηων οσημάηων από έγθξηζε ηύπνπ αξκόδηαο
εγθξηηηθήο αξρήο ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο
θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 8
αλσηέξσ Καλνληζκνύ θαη ηνπ Καλνληζκνύ ΟΔΔ/ΗΔ
Αξηζ.117 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνύ,
όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.Δληόο ηεο ηερληθήο
ηνπ πξνζθνξάο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη
ζρεηηθή
Τπεύζπλε
Γήισζε
ηνπ/ησλ
λνκίκνπ/σλ
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εθπξνζώπνπ/σλ ηνπ πεξί πξνζθόκηζεο ηεο αλσηέξσ
έγθξηζεο ηύπνπ. Να είλαη θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ
δσδεθακήλνπ (12) πξηλ από ηελ παξάδνζε ησλ
νρεκάησλ, θαηλνύξγηα, όρη από αλαγόκσζε, ρσξίο
αεξνζαιάκνπο (TUBELESS), θαηάιιεια γηα εληόο θαη
εθηόο
δξόκνπ
ρξήζε
(ζύκθσλα
κε
ηηο
πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ). Να
ππάξρεη πιήξεο εθεδξηθόο ηξνρόο ηδίνπ ηύπνπ,
ηνπνζεηεκέλνο ζε αζθαιέο ζεκείν ηνπ νρήκαηνο.
Η ηνπνζέηεζε δαληώλ από αινπκίλην ζα αμηνινγεζεί
ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

2.8.2

2.9.

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη ν ηύπνο, νη
δηαζηάζεηο, νη θσδηθνί θνξηίνπ θαη ηαρύηεηαο ησλ
ειαζηηθώλ θαη θαηά πξνηίκεζε ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο
θαη ε ρώξα πξνέιεπζεο απηώλ.

2.9.1

ΓΗΑΣΑΔΗ – ΒΑΡΖ - ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΔ
Η εδαθηθή αλνρή ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
165mm θαη ην κεηαμόλην ηνπιάρηζηνλ 2500mm.

2.9.2

Η ρσξεηηθόηεηα ηνπ ρώξνπ απνζθεπώλ κε δύν ζεηξέο
θαζηζκάησλ, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 370 ιίηξα θαη άλσ.

2.9.3

Να δνζνύλ ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά :

2.9.3.1

Οιηθό κήθνο.

2.9.3.2

Δμσηεξηθό πιάηνο κε ηνπο θαζξέπηεο.

2.9.3.3

Δμσηεξηθό ύςνο – ρσξίο ηελ θεξαία.

2.9.3.4

Μεηαμόλην.

2.9.3.5

Δκπξόζζην κεηαηξόρην.

2.9.3.6

Οπίζζην κεηαηξόρην.

2.9.3.7

Μέγηζην κεηθηό βάξνο.

2.9.3.8

Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ (ιίηξα).

2.10.

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ –ΔΚΠΟΜΠΔ ΡΤΠΩΝ

2.10.1

Να δνζνύλ νη ηηκέο σο αθνινύζσο:

2.10.1.2

Δληόο πόιεσο θαηαλάισζε (l/100Km).

2.10.1.3

Δθηόο πόιεσο θαηαλάισζε (l/100Km).

2.10.1.4

Μηθηή θαηαλάισζε (l/100Km).

2.11

ΑΦΑΛΔΗΑ
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2.11.1

Δλεξγεηηθή αζθάιεηα

2.11.1.1

Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά όια
ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο.

2.11.2

Παζεηηθή αζθάιεηα
Σα νρήκαηα λα θέξνπλ πξνζαξκνζκέλα ξπζκηδόκελα
ππνζηεξίγκαηα θεθαιήο (πξνζθέθαια) ζε όια ηα
θαζίζκαηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ
αζθάιεηαο.
Σα νρήκαηα λα θέξνπλ ππνρξεσηηθά δώλεο αζθαιείαο γηα
όινπο ηνπο επηβαίλνληεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ νη
ηέζζεξηο (04) λα είλαη ηξηώλ (03) ζεκείσλ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ αζθαιείαο.
Να θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (04)
αεξόζαθνπο.
Δπηπιένλ αεξόζαθνη ζα αμηνινγεζνύλ ζεηηθά ζύκθσλα κε
ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
Να θέξνπλ πιεπξηθέο δνθνύο αζθαιείαο ζε όιεο ηηο ζύξεο
θαη πηπζζόκελε θνιώλα ηηκνληνύ (ύςνο θαη θιίζε).
Να πεξηγξαθνύλ όια ηα πξνζθεξόκελα ζπζηήκαηα
παζεηηθήο αζθάιεηαο (θισβνί αζθαιείαο, δνθνί πιεπξηθήο
πξόζθξνπζεο θ.ιπ).

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

2.12.5
2.12.6

ηα

πξνζθεξόκελα

ΑΜΑΞΩΜΑ-ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Σν ακάμσκα λα είλαη ηζρπξήο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, λα
έρεη θαιή κόλσζε έλαληη ηνπ ήρνπ θαη ηεο ζεξκόηεηαο θαη
λα έρεη αλζεθηηθή επέλδπζε πνπ λα επηδέρεηαη θαζαξηζκό.
Να έρνπλ ηέζζεξηο (04) πιεπξηθέο πόξηεο κε θξύζηαιια
αζθαιείαο ηύπνπ SECURIT. Όιεο νη πόξηεο λα είλαη
κεηαιιηθέο θαη λα αζθαιίδνπλ απηόκαηα κε θεληξηθό
θιείδσκα.
ην ζάιακν ησλ επηβαηώλ λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα
έλα ή δύν θσηηζηηθά πνπ ζα αλάβνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ έρεη αζθαιίζεη κηα από ηηο πόξηεο ηνπ νρήκαηνο.
ε θαηάιιειε ζέζε λα ππάξρεη ξεπκαηνδόηεο γηα ηε
ζύλδεζε θνξεηήο ιπρλίαο επίζθεςεο (κπαιαληέδα).
Σν δάπεδν ζα έρεη πξνζηαηεπηηθό ηάπεηα θαη επηπιένλ λα
ππάξρνπλ θαη εξγνζηαζηαθά πξνζηαηεπηηθά παηάθηα
(ηύπνπ κνθέηαο) ηα νπνία λα είλαη θηλεηά γηα λα
θαζαξίδνληαη.
Ο ρώξνο απνζθεπώλ λα θαιύπηεηαη ζηαζεξά θαη λα
ππάξρεη θσηηζκόο.
Να θέξνπλ ειεθηξηθά παξάζπξα θαη ζηηο ηέζζεξηο (04)
πιατλέο ζύξεο (κπξόο – πίζσ), ν ρεηξηζκόο ηνπο λα γίλεηαη
γηα ην θαζέλα μερσξηζηά, αιιά θαη από ηνλ νδεγό, ν
νπνίνο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αζθαιίδεη ηα θξύζηαιια
όισλ ησλ παξαζύξσλ. Όια ηα θξύζηαιια αζθαιείαο
(πιελ ηνπ εκπξόζζηνπ αλεκνζώξαθα) λα θέξνπλ
αληηειηαθή πξνζηαζία/κεκβξάλε απνρξώζεσο ζύκθσλα
κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Η ηνπνζέηεζε ηνπο ζα
πξνθύςεη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Τπεξεζία καο πξηλ
από ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ.
Σα θαζίζκαηα λα είλαη άλεηα κε επέλδπζε αληηηδξσηηθνύ
πιηθνύ, ζθνύξαο απόρξσζεο.
Σν πώκα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ λα θιεηδώλεη (κε θιεηδί
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αζθαιείαο), εθόζνλ δελ αζθαιίδεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.
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
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

Να θέξνπλ ζην κπξνζηηλό ηκήκα άγθηζηξν ή άιιε
θαηάιιειε δηάηαμε γηα ηελ αζθαιή θαη ρσξίο θζνξά
ξπκνύιθεζε ζε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζήο ηνπ.
Να θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζύζηεκα ζέξκαλζεο (θαινξηθέξ)
θαη εξγνζηαζηαθό ζύζηεκα ςύμεο (Clima) κε αλάινγε
ζεξκαληηθή - ςπθηηθή ηθαλόηεηα, κε ξπζκηδόκελε παξνρή
αέξα κέζσ κνηέξ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (03) ηαρπηήησλ γηα
ηνπο έκπξνζζελ επηβάηεο.
Να ππάξρεη ζύζηεκα δηνρέηεπζεο αέξα πξνο ην
αιεμήλεκν θαη ηνπο πίζσ επηβάηεο.
Να θέξνπλ όια ηα θώηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ
Κ.Ο.Κ. Να θέξνπλ ππνρξεσηηθά θώηα νκίριεο πίζσ,
θώηα νπηζζνπνξείαο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ απηόκαηα κόιηο
ηεζεί ε όπηζζελ θαη ηξίην θσο πέδεζεο.
Δπίζεο είλαη απνδεθηά από ηελ Τπεξεζία καο λα θέξνπλ
θώηα εκέξαο.
Σα νρήκαηα λα είλαη εθνδηαζκέλα κε όια ηα απαξαίηεηα
όξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο. Να έρνπλ
δε νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ:
Σαρύκεηξν θαη ζηξνθόκεηξν.
Γείθηε πνζόηεηαο θαπζίκνπ θαη όξγαλν ζεξκνθξαζίαο.
Δλδεηθηηθή ιπρλία ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ρακειήο
ζηάζκεο/πίεζεο ιαδηνύ.
Ηρεηηθό όξγαλν.
Γύν (02) αιεμήιηα (νδεγνύ-ζπλνδεγνύ).
Γπν (02) ειεθηξηθά ξπζκηδόκελνπο εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο
(έλαο αλά πιεπξά) θαη έλαλ (01) εζσηεξηθό.
Η ύπαξμε ζεξκαηλόκελσλ θαζξεπηώλ ζα αμηνινγεζεί
ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
ύζηεκα ειεθηξνθίλεησλ παινθαζαξηζηήξσλ ηνπιάρηζηνλ
ηξηώλ (03) ηαρπηήησλ θαη ζύζηεκα πιύζεσο αιεμήλεκνπ
κε λεξό.
Δθόζνλ, πξνβιέπεηαη από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, λα
θέξεη θαη πίζσ παινθαζαξηζηήξα κε ζύζηεκα πιύζεσο.
Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο Α.Β.S. θαη
ιεηηνπξγίαο αεξόζαθσλ.
Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο – ςύμεο - αεξηζκνύ.
Ρνιόη.
Ηιεθηξηθό αλαπηήξα.
Δξγνζηαζηαθό ξάδην CD ή ξάδην MP3 κε ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξα (04) ερεία θαη θεξαία.
Δπίζεο όια ηα νρήκαηα λα θέξνπλ εξγνζηαζηαθό
ππνβξαρηώλην ζηελ θεληξηθή θνλζόια (γηα νδεγό –
ζπλνδεγό).
Μηα (01) ηνπιάρηζηνλ πνηεξνζήθε εκπξόο.
Να πξνζθεξζνύλ δύν (02) εξγνζηαζηαθά θιεηδηά ή θάξηεο
εθθίλεζεο ηνπ θάζε νρήκαηνο.
Να θέξνπλ ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ κε ζεηξήλα, γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ θάζε νρήκαηνο ζε πεξίπησζε θινπήο ή
εηζβνιήο ηξίησλ όηαλ ηα νρήκαηα είλαη αθύιαθηα. Όιεο νη
ζύξεο ησλ νρεκάησλ θαζώο θαη ην θαπό ζα είλαη
παγηδεπκέλα από ην ζπλαγεξκό.
Να δνζνύλ πιήξεηο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ηπρόλ
επηπιένλ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ (εζσηεξηθνύ,
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2.12.11

2.12.12

εμσηεξηθνύ), ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ νδήγεζεο θ.ι.π.
Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ ηα πξσηόηππα
ηερληθά θπιιάδηα θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ θαιύηεξε
αληίιεςε ησλ πξνζθεξόκελσλ νρεκάησλ, θαζώο θαη
επηθπξσκέλν αληίγξαθν θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηύπνπ ηνπ
νρήκαηνο από ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά
πξνηίκεζε Διιεληθό.
Η ύπαξμε Cruise control ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα
κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

2.12.13

Να θέξνπλ ππνινγηζηή ηαμηδηνύ ζε ςεθηαθή νζόλε όπνπ
ζα αλαθέξεηαη κέζε ηαρύηεηα, ρξόλνο, απόζηαζε,
θαηαλάισζε θαπζίκνπ κέζε θαη ζπλνιηθή, ξύζκηζε ώξαο
θαη πξνεηδνπνηήζεηο.

2.12.14

Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνύ λα είλαη ξπζκηδόκελν θαζ’ ύςνο.

2.12.15

Θα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ε ύπαξμε πίζσ αηζζεηήξσλ
παξθαξίζκαηνο (ηύπνπ parktronik) κε ερεηηθή έλδεημε γηα
ηνλ νδεγό.

2.12.16

Να θέξνπλ απνζπώκελν θνηζαδόξν εξγνζηαζηαθήο
θαηαζθεπήο, κε κέγηζηε ειθηηθή δπλαηόηεηα αληίζηνηρεο
απηήο ησλ πξνζθεξόκελσλ νρεκάησλ γηα ηελ αζθαιή
κεηαθνξά ηξέηιεξ θαη ζθαθώλ. Ο θνηζαδόξνο λα έρεη
ειεθηξηθή θύζα ζύλδεζεο – απνζύλδεζεο κε ην ηξέηιεξ
θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Ο.Κ.

2.13.

ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ

2.13.1

Να θέξνπλ θαηάιιειεο ρσξεηηθόηεηαο εληζρπκέλν
ζπζζσξεπηή ν νπνίνο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
αληαπνθξίλεηαη, δηαηεξώληαο ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ, ζηηο
απμεκέλεο θαηαλαιώζεηο ηνπ νρήκαηνο κε ηνλ επηπιένλ
εγθαηεζηεκέλν αζηπλνκηθό εμνπιηζκό. Με ηελ Σερληθή
πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ
Τπνςήθηνπ Αλαδόρνπ όηη ν ελ ιόγσ ζπζζσξεπηήο
αληαπνθξίλεηαη ζηηο σο άλσ απαηηήζεηο. Να δνζνύλ ν
ηύπνο, ε ηάζε, ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ε
έληαζε ηνπ ελαιιάθηε.

2.13.2

Να θέξνπλ αλακνλή πιεζίνλ ηεο ζέζεο ηνπ ζπλνδεγνύ,
γηα ηελ ηνπνζέηεζε πνκπνδέθηε (αζπξκάηνπ) θαη θεξαίαο
απηνύ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Τπεξεζία.

2.14

ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ - ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ

2.14.1

Φωηεινή ζήμανζη – μπάπα θωηιζμού

2.14.1.1

Η θσηεηλή ζήκαλζε ησλ νρεκάησλ λα γίλεηαη κε κπάξα
θσηηζκνύ ηερλνινγίαο «LED», ε νπνία λα είλαη
ηνπνζεηεκέλε επί ηεο νξνθήο ηνπ νρήκαηνο θαη λα έρεη
αεξνδπλακηθή κνξθή γηα λα παξνπζηάδεη ηε κηθξόηεξε
δπλαηή αληίζηαζε ζηνλ αέξα.
Να απνηειείηαη από κηα εληαία βάζε από ειαθξύ κέηαιιν,
αλζεθηηθό ζε νμείδσζε θαη ζηηο ζηξεβιώζεηο, όπνπ ζα
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είλαη εγθαηεζηεκέλα ηνπιάρηζηνλ δέθα έμη (16)
θαηεπζπληηθά θσηηζηηθά ζώκαηα ηερλνινγίαο «LED» θαη
δύν (02) ζπζηήκαηα πιεπξηθώλ πξνβνιέσλ αλίρλεπζεο
θαη εθ’ όζνλ απαηηείηαη, αλάινγεο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο,
όια ζε εληαίν ζύλνιν.
Σν όιν ζύλνιν λα παξέρεη απόιπηε ζηεγαλόηεηα ζηε
ζθόλε θαη ην λεξό. Δθόζνλ ην θάιπκκα είλαη από πιαζηηθό
πιηθό, απηό λα είλαη κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate
ρξώκαηνο κπιε, πνπ δελ ζα μεζσξηάδεη από ηελ επίδξαζε
ησλ ειηαθώλ αθηηλώλ. ε πεξίπησζε πνπ ζα μεζσξηάζεη
εληόο έμη (06) εηώλ ζα αληηθαζίζηαηαη κε κέξηκλα ηνπ
πξνκεζεπηή.

2.14.1.2

2.14.1.3

Κάζε θαηεπζπληηθό θσηηζηηθό ζώκα ηερλνινγίαο «LED» λα
απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (03) ιπρλίεο «LED» κε
θάηνπηξν, γεληάο ΙΙΙ ή κεηαγελέζηεξεο (δηάκεηξνο ιπρλίαο
ηνπιάρηζηνλ 5mm).
Να είλαη ηνπνζεηεκέλα επάλσ ζηε βάζε ηεο κπάξαο σο
έμεο: έμη (06) εκπξόο, έμη (06) πίζσ θαη ηέζζεξα (04) ζηηο
άθξεο ηεο κπάξαο ππό γσλία κεηαμύ ηνπο. Απηά λα
παξάγνπλ ηζρπξέο αλαιακπέο θσηηζκνύ ζε νξηδόληην
επίπεδν 360° κνηξώλ, ρσξίο λα αθήλνπλ ηπθιό ζεκείν, εθ
ησλ νπνίσλ ηα δύν (02) εκπξόο λα είλαη ρξώκαηνο
ιεπθνύ, ηα δύν (02) πίζσ εξπζξνύ θαη ηα ππόινηπα
δώδεθα (12) ρξώκαηνο κπιε.
Σα θαηεπζπληηθά θσηηζηηθά ζώκαηα ηερλνινγίαο «LED»,
γηα θάζε ρξώκα θσηηζκνύ, πξέπεη λα κπνξνύλ λα
ζπγρξνλίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη δύλαηαη λα είλαη είηε
απηνηξνθνδνηνύκελα (δειαδή λα δηαζέηνπλ απηόλνκεο
ελζσκαησκέλεο
ηξνθνδνηηθέο
κνλάδεο),
είηε
λα
ηξνθνδνηνύληαη από αλάινγεο ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο.
Από απηά, ηα ρξώκαηνο κπιε λα παξάγνπλ ηνπιάρηζηνλ
70 αλαιακπέο ην ιεπηό έθαζην, κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (03)
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο αλαιακπήο (κνηίβα), ηα εξπζξά λα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαβνζβήλνπλ ελαιιάμ, ελώ ηα
ιεπθά λα αλαβνζβήλνπλ ελαιιάμ, θαη λα παξακέλνπλ
ζηαζεξά αλακκέλα. Σα ιεπθά θαη ηα εξπζξά λα δύλαηαη λα
ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα από ηα ππόινηπα.
Η ζρεδίαζε λα εμαζθαιίδεη έληνλε θσηεηλή ζήκαλζε ζην
όρεκα θαη ηαπηόρξνλα λα κελ είλαη εθηπθισηηθή, γηα ηνπο
νδεγνύο ησλ αθνινπζνύλησλ νρεκάησλ.

2.14.1.4

Κάζε ζύζηεκα πιεπξηθνύ πξνβνιέα αλίρλεπζεο λα θέξεη
θάηνπηξν θαη ιπρλία αινγόλνπ ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 30
Watts θαη λα πξνζηαηεύεηαη από δηαθαλέο πιαζηηθό
θάιπκκα.

2.14.1.5

Η ιεηηνπξγία ησλ θαλώλ ηεο κπάξαο λα γίλεηαη από
ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο
(04)
δηαθόπηεο
πνπ
ζα
πξνζηαηεύνληαη από αλεμάξηεηεο αζθάιεηεο. Απηνί ζα
επηηξέπνπλ ηελ επηινγή ιεηηνπξγίαο όιεο ηεο κπάξαο, ησλ
θαηεπζπληεξίσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ρξώκαηνο κπιε,
ησλ εκπξόο ιεπθώλ θαη πίζσ εξπζξώλ θσηηζηηθώλ
ζσκάησλ αλαγλώξηζεο, ησλ δύν (02) πιεπξηθώλ
πξνβνιέσλ ρσξηζηά θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο
κνηίβσλ.
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2.14.1.6

Σν κήθνο ηεο κπάξαο λα θαιύπηεη όιν ζρεδόλ ην πιάηνο
ηεο νξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Σν ύςνο ρσξίο ηα ζηεξίγκαηα
λα είλαη έσο θαη 7 cm, ην πιάηνο έσο 32 cm, θαη ην
ζπλνιηθό ηεο βάξνο λα είλαη κέρξη 20 kg.

2.14.1.7

Σν όιν ζύζηεκα ηεο κπάξαο λα ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό
ξεύκα ηάζεο 12 VDC, λα έρεη θαηαλάισζε ξεύκαηνο έσο
20 Α, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νρήκαηνο από ππεξθόξησζε
θαη λα θέξεη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε γηα λα κελ δεκηνπξγεί
παξεκβνιέο ζηνλ πνκπνδέθηε ηνπ νρήκαηνο.

2.14.1.8

Η κπάξα λα ζπλνδεύεηαη από εηδηθέο βάζεηο ζηήξημεο, πνπ
λα επηηξέπνπλ ηελ ζηαζεξή ηνπνζέηεζε ηεο ζηελ νξνθή
ησλ νρεκάησλ. Απηή λα ηνπνζεηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο
θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο, ώζηε λα απνθιείεηαη ε
εηζξνή λεξνύ ζηα νρήκαηα θαη ε απνθόιιεζή ηεο αθόκε
θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή ηαρύηεηα ησλ νρεκάησλ.

2.14.1.9

Να δνζεί ν ηύπνο ηεο πξνζθεξόκελεο θσηεηλήο ζήκαλζεο
θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.

2.14.2

Ζσηηική ζήμανζη

2.14.2.1

2.14.2.2

2.14.2.3

2.14.2.4

2.14.3

Η ερεηηθή ζήκαλζε όισλ ησλ νρεκάησλ λα γίλεηαη κέζσ
ειεθηξνληθήο ζεηξήλαο. Απηή λα ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό
ξεύκα ηάζεο 12 VDC κε γείσζε ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ
πόινπ θαη λα έρεη κηθξή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
ε νπνία ζε ζέζε STAND-BY λα είλαη κηθξόηεξε από 150
mA. Η ηζρύο εμόδνπ ηνπ εληζρπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
100Watts. Ο εληζρπηήο λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (03) δηαθνξεηηθώλ ήρσλ ζεηξήλαο ζε
πεξηνρή ζπρλόηεηαο από 500 έσο 1800 Hz, θαζώο θαη
εθπνκπήο νκηιίαο από ην ερείν κε έλα κηθξόθσλν ρεηξηζηήξην, ην νπνίν λα ζηεξίδεηαη ζε ζηηβαξή βάζε ε
νπνία ζα ηνπνζεηεζεί θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ζε ζεκείν
πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία.
O εληζρπηήο ηεο ειεθηξνληθήο ζεηξήλαο λα έρεη όζν ην
δπλαηόλ κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο θαη λα ηνπνζεηεζεί κε
ηξόπν πνπ δελ ζα είλαη νξαηόο από ην εμσηεξηθό κέξνο
ηνπ νρήκαηνο (εθηόο από ην ληνπιαπάθη), ζε ζεκείν
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο πνπ ζα πξνθύςεη κε ηελ Τπεξεζία.
Ο εληζρπηήο λα θέξεη δηάηαμε πξνζηαζίαο από ηπραία
αλαζηξνθή ησλ πόισλ θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε
αζθάιεηα, πνπ λα αληηθαζίζηαηαη εύθνια θαη ρσξίο ηελ
αλάγθε εξγαιείσλ. Δπίζεο, λα θέξεη δηαθόπηε πιήξνπο
απελεξγνπνίεζεο-ελεξγνπνίεζεο απηνύ, ζην ρώξν ηνπ
νδεγνύ.
Σν ερείν εθπνκπήο ήρνπ ηεο ζεηξήλαο λα έρεη ηζρύ
ηνπιάρηζηνλ 100 Watts RMS θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε
θαηάιιειν ζεκείν. Η έληαζε εμόδνπ ηνπ ήρνπ «ζεηξήλαο»
από ην ερείν λα κελ είλαη κηθξόηεξε από 113 dB, ζε
απόζηαζε 3 κέηξσλ από ην ερείν.
Όινη νη ρεηξηζκνί ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο λα
πξαγκαηνπνηνύληαη από ην κηθξόθσλν – ρεηξηζηήξην, ην
νπνίν λα θέξεη θαηάιιειν αξηζκό δηαθνπηώλ, γηα ηελ
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2.14.4

2.14.5

2.14.6

2.14.7

2.14.8

2.14.9

2.14.10
2.14.11

2.14.11.1

2.14.11.2

2.15.

επηινγή ησλ ηόλσλ ζεηξήλαο θαη ησλ επηζπκεηώλ
επηινγώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κπάξαο θσηηζκνύ. Δίλαη
απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία καο ε ιεηηνπξγία κπάξαο
θσηηζκνύ λα γίλεηαη ρσξηζηά (π.ρ. ρεηξηζηήξην κε
δηαθόπηεο ή πάλει θ.ι.π). Απηό λα ζπλδέεηαη ζηνλ
εληζρπηή κε απνζπώκελν ζπεηξνεηδέο θαιώδην θαη λα
θέξεη θόκβην ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηεο νκηιίαο.
Η ιεηηνπξγία ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο λα
γίλεηαη κέζσ αλεμάξηεηνπ ειεθηξνινγηθνύ θπθιώκαηνο, ην
νπνίν ζα αζθαιίδεηαη κε μερσξηζηή αζθάιεηα, ε νπνία ζα
αληηθαζίζηαηαη εύθνια ρσξίο ηελ αλάγθε εξγαιείσλ.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά
ηνπ πηζηνπνηεηηθό δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ ηνπ
εθπεκπόκελνπ ήρνπ ηεο ζεηξήλαο. (γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
δηαθνξεηηθνύο ήρνπο)
Να δνζεί ν ηύπνο ηεο πξνζθεξόκελεο ερεηηθήο ζήκαλζεο
θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.
Όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο
ζήκαλζεο
ζα
απνδεηθλύνληαη
κε
πξσηόηππα
εξγνζηαζηαθά ή λνκίκσο επηθπξσκέλα θπιιάδηα. Οη
αληίζηνηρεο ζπζθεπέο ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζα είλαη
ζύκθσλεο κε ηα Δπξσπατθά πξόηππα θαη ζα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο γηα
νρήκαηα, αληίγξαθν ηεο νπνίαο λνκίκσο επηθπξσκέλν λα
θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά.
Η ηνπνζέηεζε ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο λα
γίλεη ζε ζπλελλόεζε θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Τπεξεζίαο.
Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ
θαηαηηζέκελσλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ θαη επηβεβαίσζεο ησλ
αλαθεξόκελσλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θσηεηλήο
θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο από ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο
απηώλ.
Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία
ηεο θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο γηα έμη (06) ρξόληα
Υπωμαηιζμόρ
Ο εμσηεξηθόο ρξσκαηηζκόο ησλ νρεκάησλ ζα είλαη
κεηαιιηθνύ ρξώκαηνο (γθξί – αζεκί). Η αθξηβήο
απόρξσζε ζα επηιεγεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
ηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα επηθνιιεζεί ν αξηζκόο
θπθινθνξίαο απηνύ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ
Τπεξεζία. Αξηζηεξά θαη δεμηά ησλ ζπξώλ (νδεγνύ –
ζπλνδεγνύ) ζα ηνπνζεηεζνύλ απηνθόιιεηα κε ην έκβιεκα
ηνπ
ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ
ΩΜΑΣΟ
–
ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Τπεξεζία
πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ. Δπίζεο ζα θέξνπλ
πηλαθίδεο (Λ..) όια ηα νρήκαηα κε αύμνληα αξηζκό πνπ
ζα δνζεί από ηελ Τπεξεζία καο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
απηνθόιιεησλ.
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί, ζα ηνπνζεηεζεί θαηόπηλ
ππόδεημεο ηεο Τπεξεζίαο ζε θαηάιιειν ζεκείν
απηνθόιιεηε
(ζπγθεθξηκέλσλ
δηαζηάζεσλ)
έλδεημε
ρξεκαηνδνηνύκελεο πξνκήζεηαο ζε όια ηα νρήκαηα.
ΛΟΗΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ

28

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
3.

Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα, ηνπιάρηζηνλ από
κία πιήξε ζεηξά εξγαιείσλ - παξειθνκέλσλ ακέζνπ
εμππεξέηεζεο (εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνύ, θαηζαβίδη,
πέλζα,
γξύιινο
αλύςσζεο
νρήκαηνο
θ.ι.π.),
ηνπνζεηεκέλσλ ζε εηδηθό ζάθν ή θηβώηην. Όια ηα εξγαιεία
πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, επηρξσκησκέλα ή λα
έρνπλ ππνζηεί αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία θαη ζθιήξπλζε
θαη λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηελ πξνζθνξά ηνπ
πξνκεζεπηή.
Δθηόο ησλ αλσηέξσ θάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη από ηνλ
παξαθάησ εμνπιηζκό:
Έλα (01) αξζξσηό ηξίγσλν αζθαιείαο (ζηάζκεπζεο).
Έλα (01) δεύγνο αληηνινζζεηηθέο αιπζίδεο ηνπνζεηεκέλεο
ζε εηδηθή ζήθε.
Έλα (01) ππξνζβεζηήξα κε θαζαξό βάξνο ηνπιάρηζηνλ
ηξηώλ (03) θηιώλ πνπ λα θαιύπηεη ην Δπξσπατθό Πξόηππν
ΔΝ-3 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο (CEN),
ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν.
Έλα (01) πιήξεο θαξκαθείν ζε αλάινγν θνπηί.
Μαδί κε ηα νρήκαηα, λα πξνζθεξζνύλ δύν (02) πιήξεηο
ζεηξέο εηδηθώλ εξγαιείσλ θαηάιιεισλ γηα νπνηαδήπνηε
επηζθεπή ή εξγαζία πξνεηνηκαζίαο (Service) θαζώο θαη
δύν (02) δηαγλσζηηθά κεραλήκαηα αλαγλώξηζεο βιαβώλ
ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο.
Να ππάξρεη ηκάληαο ξπκνύιθεζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (03)
κέηξσλ γηα θάζε όρεκα θαηάιιεινο γηα ξπκνύιθεζε κε
κέγηζην βάξνο.
ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

3.1

Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο γηα έμη (06) ηνπιάρηζηνλ έηε ή 200.000
ρηιηόκεηξα (όπνην έξζεη πξώην). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ όπσο
απηόο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηελ νκαιή θαη αλεκπόδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ
πιήξνπο νρήκαηνο. Δπίζεο, ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη
θαη από έγγξαθν εγγύεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο γηα
έμη (06) ηνπιάρηζηνλ έηε.
Δπηπιένλ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά
ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν
πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπόκελε
ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ όπσο
απηόο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ρσξίο
θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.

3.2

ηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη ξεηή δηαβεβαίσζε ηνπ
πξνκεζεπηή όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο αλαιακβάλεη ηόζν ζηα θεληξηθά, όζν θαη ζηα
εμνπζηνδνηεκέλα ή ζπλεξγαδόκελα ζπλεξγεία, ηελ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε όισλ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ Service
ησλ νρεκάησλ (εξγαηηθά θαη αληαιιαθηηθά).
Να δειώλνληαη ππνρξεσηηθά ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα ή
ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη απηά,
ζύκθσλα κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ
(εγρεηξίδην
θαηαζθεπαζηή).
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Να θαηαηεζεί πξσηόηππν βηβιίν ζπληήξεζεο ή πξσηόηππν
θπιιάδην όισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ
ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Η αλάιεςε νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα πεξηζζόηεξα
Service ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα, ζύκθσλα κε ηνλ
Πίλαθα Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο.
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο λα δειώλεη ππνρξεσηηθά όηη,
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο θαη
εθόζνλ δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί επηηόπνπ, ε
νπνηαδήπνηε βιάβε από θηλεηή κνλάδα πξνκεζεπηή,
αλαιακβάλεη λα θαιύπηεη κε δαπάλεο ηνπ ηε κεηαθνξά
ησλ πξνζθεξόκελσλ νρεκάησλ, εληόο 48σξώλ από ηε
ιεθζείζα ελεκέξσζε, ζηα θεληξηθά ζπλεξγεία ηνπ ή ζην
πιεζηέζηεξν
εμνπζηνδνηεκέλν
ή
ζπλεξγαδόκελν
ζπλεξγείν, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ :
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

α. Σν όρεκα δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί ή επηζθεπαζζεί γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν, από ηα θαηά ηόπνπο εμνπζηνδνηεκέλα
ή ζπλεξγαδόκελα ζπλεξγεία ηνπ δεισζέληνο δηθηύνπ
εμππεξέηεζεο.
β. Κάπνην από ηα δεισζέληα ζπλεξγεία παύζεη λα αλήθεη
ζην δεισζέλ δίθηπν εμππεξέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή, γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη εθόζνλ δελ πθίζηαηαη άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν ή ζπλεξγαδόκελν ζπλεξγείν ηνπ
πξνκεζεπηή, εληόο ηνπ ίδηνπ Ννκνύ.
Δπίζεο, νθείιεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή
εμαξηεκάησλ ησλ νρεκάησλ, γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ
δελ πξνέξρεηαη από ιάζνο ρεηξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ ή
από αληηθαλνληθή ζπληήξεζε, ρσξίο θακία επηπιένλ
επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ο πξνκεζεπηήο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο, ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη γηα νπνηαδήπνηε
ηξνπνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην δεισζέλ δίθηπν
εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο θαη εληόο
24σξώλ από απηήλ, ην Αξρεγείν Ληκεληθνύ ώκαηνο –
Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο.
ε πεξίπησζε νιηθήο κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο ελόο
νρήκαηνο κε πξνεξρόκελεο από θαθή ρξήζε ή ιόγσ
αηπρήκαηνο, λα αληηθαζίζηαηαη εμνινθιήξνπ από ηελ
πξνκεζεύηξηα εηαηξεία.
Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί ηελ ππνζηήξημε ησλ
νρεκάησλ ζε αληαιιαθηηθά θαη νξγαλσκέλν ζέξβηο
ηνπιάρηζηνλ γηα κία δεθαεηία (10) από ηελ παξάδνζή ηνπο.
Οη αηηήζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή γηα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα
ηθαλνπνηνύληαη άκεζα. Σα αληαιιαθηηθά ή εμαξηήκαηα θαη
ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο απηώλ, πνπ εγθαζίζηαληαη από ην
δίθηπν εμππεξέηεζεο ηνπ πξνκεζεπηή λα θαιύπηνληαη από
εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ ελόο (01) έηνπο.
Ο πξνκεζεπηήο λα δειώλεη ην ζηαζεξό πνζνζηό ηεο
παξερόκελεο έθπησζεο ζηηο ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθώλαλαιώζηκσλ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο
επίζεκνπ ηηκνθαηαιόγνπ. Η παξερόκελε έθπησζε λα
ηζρύεη ππνρξεσηηθά, ζε όιν ην αλά ηελ επηθξάηεηα δίθηπν
εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο θαη γηα όζν
ρξόλν ην όρεκα θαηέρεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ην
ΛΙΜΔΝΙΚΟ ΩΜΑ –ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ.
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3.9

3.10

Ο πξνκεζεπηήο λα παξέρεη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο, πξνιεπηηθό έιεγρν θαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ, ειεθηξνληθό έιεγρν κπαηαξίαο
θαη δσξεάλ πξνέιεγρν (ηερληθό πεξηνδηθό έιεγρν),
παξέρνληαο ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό-δήισζε. Ο ελ ιόγσ
έιεγρνο λα παξέρεηαη κηα (01) θνξά θάζε έηνο γηα όιε ηε
δηάξθεηα ηεο παξερόκελεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζε όιν
ην αλά ηελ επηθξάηεηα δίθηπν εμππεξέηεζεο ηνπ
πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη καδί κε ηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιιεη θαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ
εμππεξέηεζεο ζπλεξγείσλ ζε όιε ηε Υώξα.

3.11

Οη αλσηέξσ παξάγξαθνη (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 & 3.8)
ππνρξεσηηθά λα ηζρύνπλ θαη γηα ηε θσηεηλή θαη ερεηηθή
ζήκαλζε.
4.

Παπάδοζη – παπαλαβή

4.1.

Παπάδοζη

4.1.1

4.1.2.

4.1.3

Σνπνζεζία
Η παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή εληόο Ννκνύ Αηηηθήο ζε ρώξν
πνπ ζα ππνδεηρζεί θαηόπηλ ζπλελλόεζεο από ηελ
Τπεξεζία καο.
Σα νρήκαηα λα παξαδνζνύλ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία, κε
πιεξόηεηα θαπζίκνπ ζηε δεμακελή ηνπο θαη πγξό πιύζεο
θξπζηάιισλ, αληηςπθηηθό, ε δε ζηάζκε ησλ ιηπαληηθώλ λα
βξίζθεηαη ζηα πξνβιεπόκελα από ηνλ θαηαζθεπαζηή
επίπεδα.
Υξόλνο
Ο ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν ζπληνκόηεξνο δπλαηόο
θαη κέρξη νθηώ (08) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο. Μηθξόηεξνο ρξόλνο παξάδνζεο ζα αμηνινγεζεί
ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

4.2.

Παπαλαβή

4.2.1

Υξόλνο
Ο ρξόλνο παξαιαβήο από ηελ ππεξεζία ζα είλαη έλαο (01)
κήλαο από ηε παξάδνζε ησλ νρεκάησλ.

4.2.2

Μαθξνζθνπηθόο έιεγρνο
Καζέλα από ηα νρήκαηα ζα επηζεσξείηαη γηα ηελ
επηκειεκέλε θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκό, ηα παξειθόκελα
θαη γεληθά ηε ζπκθσλία κε ηνπο όξνπο απηήο ηεο
πξνδηαγξαθήο.

4.2.3

Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο
Ο ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο ζα γίλεη δεηγκαηνιεπηηθά ζε ηξία
(03) νρήκαηα, θαη’ επηινγή ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο.
Καηά απηόλ ηα επηιεγέληα νρήκαηα ζα νδεγνύληαη από
νδεγνύο ηεο Τπεξεζίαο ζε δηαδξνκή 50 ρηιηνκέηξσλ,
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όπνπ γίλεηαη έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα,
ηνπ θσηηζκνύ, θσηεηλήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο, θιείζηκν
ζπξώλ, ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςύμεο, αεξηζκνύ,
πέδεζεο θαη γεληθά όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ νρήκαηνο.
Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο γίλεηαη εμσηεξηθόο έιεγρνο
ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ δηαθνξηθνύ θαη
ησλ ζσιελώζεσλ πγξώλ ζην όρεκα γηα δηαπίζησζε ηπρόλ
δηαξξνώλ. Οη δαπάλεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ειέγρνπ ζα
βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή (π.ρ. θαύζηκα).
5.
5.1

Δκπαίδεςζη
Με ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύζεη δσξεάλ, κε θαηάιιειν
πξνζσπηθό, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, κέρξη θαη έμη (06)
ηερληθνύο ηεο Τπεξεζίαο ζε ζέκαηα ρεηξηζκνύ,
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο.
Δγσειπίδια

6.
6.1

6.2

7.

Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη κε πιήξε ζεηξά ηερληθώλ
εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ, ρεηξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο ζηελ
Διιεληθή γιώζζα.
Να δνζνύλ δπν (02) πιήξεηο μερσξηζηέο ζεηξέο ηερληθώλ
εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ, θαζώο θαη
εηθνλνγξαθεκέλνο θαηάινγνο ή δηαθάλεηεο αληαιιαθηηθώλ,
ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, γηα ηε Γηαρείξηζε
Τιηθνύ θαη ηα Κεληξηθά πλεξγεία. Δπηπιένλ ηα αλσηέξσ
ζα δνζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηελ επηζπεύδνπζα
Τπεξεζία (ΓΔΜ). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη online βάζε
δεδνκέλσλ όπνπ κπνξνύλ λα παξέρνληαη όιεο νη
παξαπάλσ
πιεξνθνξίεο,
ηόηε
ν
πξνκεζεπηήο
ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηελ Τπεξεζία πξόζβαζε ζηελ
ελ ιόγσ βάζε.

Παπαηηπήζειρ
7.1

Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ ηερληθή
πξνδηαγξαθή αλαιπηηθά λνείηαη όηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ζύκθσλα κε
ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ζηε θαηεγνξία
απηή ησλ νρεκάησλ.

7.2

Απαξαίηεηα θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ, ηελ θάζε
πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ
πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο όπνπ ν θάζε πξνκεζεπηήο ζα
απαληά παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν θαη κε ηελ ίδηα
ζεηξά θαη αξίζκεζε, ζε όια ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζεο
ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο πξέπεη
λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηα ζεκεία απόθιηζεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
ΟΜΑΓΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σα θξηηήξηα ηερληθήο αμηνιόγεζεο θαηαηάζζνληαη ζηηο νκάδεο:
Α. Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη Πνηόηεηαο Απόδνζεο
Β. Δγγπήζεηο – Υξόλνο Παξάδνζεο

Κάζε νκάδα ησλ παξαγξάθσλ ρσξίδεηαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο ππννκάδεο, νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο
θαη νη βαζκνί δίλνληαη παξαθάησ. Γηα θάζε πξνζθνξά βαζκνινγνύληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ
νκάδσλ (ή ππννκάδσλ). Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100-120 βαζκνύο. Η
βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ
ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120
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βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία όπσο πξνθύπηεη από
ηνλ θαησηέξσ ηύπν (1) θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 βαζκνύο.
Γηα ηηο παξαπάλσ νκάδεο νξίδεηαη ζρεηηθόο ζπληειεζηήο βαξύηεηα πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό επί ηνηο
εθαηό 50 θαη 50 γηα θάζε νκάδα αληίζηνηρα. Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθώλ ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο ησλ
Οκάδσλ Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο αλέξρεηαη ζε 100. Η βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν:
U=ζ1*Κ1+ζ2*Κ2+........+ζν*Κν (1)
Όπνπ <<ζλ>> είλαη ν ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρύεη ζ1+ζ2+.....+ζλ=1.
Κάζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο βαζκνινγείηαη απηόλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή
βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη
ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δύν νκάδσλ. Η ηειηθή
βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 βαζκνύο.
Μέθοδορ Τπολογιζμού Βαθμολογίαρ
Γηα ηελ βαζκνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα αμηνιόγεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν παξαθάησ
καζεκαηηθόο ηύπνο:
Βαθμόρ=100+20* (Μ πποζθ. - Μ ελασ.) / (Μ μέγ. - Μ ελασ.),
Όπνπ:
<< Μ πποζθ.>> είλαη ε πξνζθεξόκελε ηηκή/ππεξθάιεςε ηνπ όξνπ βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ
Τπνςήθηνπ Αλαδόρνπ.
<< Μ ελασ.>> είλαη ε ειάρηζηε ηηκή/ ηθαλνπνίεζε ηνπ όξνπ βάζεη ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο.
<< Μ μέγ.>> είλαη ε κέγηζηε βάζεη ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ή ζε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ε
κέγηζηε ππεξθάιπςε ηνπ όξνπ ηνπ ζπλόινπ πξνζθνξώλ ησλ Τπνςεθίσλ Αλαδόρσλ.

Πίνακαρ Κπιηηπίων Αξιολόγηζηρ - ηάθμιζη
Ομάδα Α:
Σεσνικών Πποδιαγπαθών – Ποιόηηηαρ – Απόδοζηρ
Α/Α

Κεθάιαηα/
Παξ/θνη

1

§ 2.2.2

2

§ 2.3.3

ηνηρεία

πληειεζηήο
Βαξύηεηαο

Απαηηνύκελε ηζρύο ηνπιάρηζηνλ 84 Kw. Μεγαιύηεξε ηζρύο θηλεηήξα ζα
αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

16 %

Η θίλεζε ηνπ νρήκαηνο λα κεηαδίδεηαη κε κόληκε ηεηξαθίλεζε (4WD) ή κε
δπλαηόηεηα θίλεζεο ζηνπο δύν (02) ή ζηνπο ηέζζεξηο (04) ηξνρνύο θαη’
επηινγή (2WD/4WD). Να θέξνπλ ζπζηήκαηα πεξηνξηζκνύ ηεο νιίζζεζεο
ησλ ηξνρώλ ηνπιάρηζηνλ ζ’ έλα άμνλα (εκπξόο ή πίζσ), ώζηε ηα νρήκαηα
λα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ εληόο ή εθηόο δξόκνπ (άζθαιην, ρώκα, ρηόλη,
πάγν, ιάζπε).

04 %

Η ύπαξμε κεζαίνπ δηαθνξηθνύ ην νπνίν ζα θέξεη ζύζηεκα πεξηνξηζκνύ
ηεο νιίζζεζεο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ
αμηνιόγεζεο.
3

§ 2.8.1

Σα ζώηξα (δάληεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ρπηνζίδεξν
(ραιύβδηλν). Σα ειαζηηθά ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ)
αξηζ. 661/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
13εο Ινπιίνπ 2009 <<γηα ηηο απαηηήζεηο έγθξηζεο ηύπνπ θαη γεληθήο
αζθάιεηαο ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ησλ ξπκνπιθνύκελσλ ηνπο,
θαη ησλ ζπζηεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ρσξηζηώλ ηερληθώλ
κνλάδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα νρήκαηα απηά>> (ΔΔ L 200 ηεο
31.7.2009, ζ. 1), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, γηα ηελ θαηεγνξία
ησλ νρεκάησλ γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη [ βι. Άξζξν 8 (ηαμηλόκεζε
ειαζηηθώλ) αλσηέξσ Καλνληζκνύ], θαη ζα ζπλνδεύνληαη καηά ηην
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04 %

Βαζκνινγία

παπάδοζη ηων οσημάηων από έγθξηζε ηύπνπ αξκόδηαο εγθξηηηθήο
αξρήο ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 8 αλσηέξσ Καλνληζκνύ θαη ηνπ Καλνληζκνύ ΟΔΔ/ΗΔ
Αξηζ.117 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνύ, όπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.Δληόο ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο, ν
Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζρεηηθή Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ/ησλ
λνκίκνπ/σλ εθπξνζώπνπ/σλ ηνπ πεξί πξνζθόκηζεο ηεο αλσηέξσ
έγθξηζεο ηύπνπ. Να είλαη θαηαζθεπήο ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ (12) πξηλ
από ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ, θαηλνύξγηα, όρη από αλαγόκσζε,
ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS), θαηάιιεια γηα εληόο θαη εθηόο δξόκνπ
ρξήζε (ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ
νίθνπ). Να ππάξρεη πιήξεο εθεδξηθόο ηξνρόο ηδίνπ ηύπνπ, ηνπνζεηεκέλνο
ζε αζθαιέο ζεκείν ηνπ νρήκαηνο.
Η ηνπνζέηεζε δαληώλ από αινπκίλην ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε
ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
4

§ 2.11.2.3 Να θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (04) αεξόζαθνπο.

Δπηπιένλ αεξόζαθνη ζα αμηνινγεζνύλ ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
7

§ 2.12.10.6

12 %

Γπν (02) ειεθηξηθά ξπζκηδόκελνπο εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο (έλαο αλά
πιεπξά) θαη έλαλ (01) εζσηεξηθό.
Η ύπαξμε ζεξκαηλόκελσλ θαζξεπηώλ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε
ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο

04 %

Η ύπαξμε Cruise control ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.

05 %

8

§ 2.12.12

9

§ 2.12.15 Θα

ζεσξεζεί πιενλέθηεκα, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ
αμηνιόγεζεο ε ύπαξμε πίζσ αηζζεηήξσλ παξθαξίζκαηνο (ηύπνπ
parktronik) κε ερεηηθή έλδεημε γηα ηνλ νδεγό.
Άζξνηζκα Α Οκάδαο:

05 %

50 %

Ομάδα Β:
Δγγςήζειρ – Υπόνορ Παπάδοζηρ
1

§ 3.1

Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από έγγξαθν εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο γηα έμη
(06) ηνπιάρηζηνλ έηε ή 200.000 ρηιηόκεηξα (όπνην έξζεη πξώην). Καηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο επζύλεηαη γηα ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ όπσο απηόο
πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ
νκαιή θαη αλεκπόδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιήξνπο νρήκαηνο. Δπίζεο, ε
πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη θαη από έγγξαθν εγγύεζεο αληηζθσξηαθήο
πξνζηαζίαο γηα έμη (06) ηνπιάρηζηνλ έηε.

30 %

Δπηπιένλ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ
πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο.
3

§ 3.2

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπόκελε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ ηνπ όπσο απηόο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή
ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.
ηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη ξεηή δηαβεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή όηη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο αλαιακβάλεη ηόζν ζηα θεληξηθά,
όζν θαη ζηα εμνπζηνδνηεκέλα ή ζπλεξγαδόκελα ζπλεξγεία, ηελ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε όισλ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ Service ησλ νρεκάησλ (εξγαηηθά
θαη αληαιιαθηηθά).
Να δειώλνληαη ππνρξεσηηθά ηα δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα ή ηα ρξνληθά
δηαζηήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη απηά, ζύκθσλα κε ηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (εγρεηξίδην
θαηαζθεπαζηή). Να θαηαηεζεί πξσηόηππν βηβιίν ζπληήξεζεο ή
πξσηόηππν θπιιάδην όισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ ηνπ
θαηαζθεπαζηή.

34

15 %

Η αλάιεςε νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα πεξηζζόηεξα Service ζα
ζεσξεζεί πιενλέθηεκα, ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο.
3

§ 4.1.3

Υξόλνο

05 %

Ο ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν ζπληνκόηεξνο δπλαηόο θαη κέρξη νθηώ
(08) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Μηθξόηεξνο ρξόλνο παξάδνζεο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ζύκθσλα κε ηνλ
πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζε
Άζξνηζκα Β Οκάδαο:

50%

ύλνιν Οκάδσλ Α θαη Β :

100 %
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