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ΜΔΛΔΣΗ:

«Πξνκήζεηα ελόο (1)θαηλνύξηνπ πεηξειαηνθίλεηνπ
νρήκαηνο ηύπνπ VAN»

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο &
Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιεία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:30.645,16€
Φ.Π.Α.24%:7.354,84€
ΥΝΟΛΙΚΗΔΑΠΑΝΗ:38.000,00€

ςντάξαρ : Κοςπτάκηρ Φώτιορ
Μησανολόγορ Μησανικόρ ΣΕ

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Eπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» ζηα πιαίζηα
πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ«Κέληξν Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5002003.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

«Πξνκήζεηα ελόο (1)θαηλνύξηνπ
πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο ηύπνπ
VAN»

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Γεληθά:
Σν ππφ πξνκήζεηα κηθξφ θνξηεγφ φρεκα ζα είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην απφ ηα
ηειεπηαία κνληέια πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηππνπνηεκέλν πξντφλ, εκπνξηθνχ ηχπνπ,
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζρεδίαζεο θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο. Όρεκα κε ίδηα κεραληθά
κέξε (ακάμσκα, πιαίζην, θηλεηήξαο, ζπζηήκαηα κεηάδνζεο, δηεχζπλζεο θαη πέδεζεο), κε ην
πεξηγξαθφκελν , ζα πξέπεη λα έρεη εηζαρζεί θαη λα θπθινθνξεί ζηελ Διιεληθή αγνξά.
Σν φρεκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ
ζηελ ΔΔ θαη δηεζλψο, απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, απνδεδεηγκέλα
εμεηδηθεπκέλν ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία ησλ νρεκάησλ.
Σν ππφ πξνκήζεηα φρεκα, ζα είλαη ηχπνπ εκηθνξηεγνχθιεηζηνχ ηχπνπ
θαη ζα έρεη
θακπίλαηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) ζέζεσλ κε δχν (2) πφξηεο πνπ αλνίγνπλ (πξνο ηα εκπξφο)..
Όια ηα κέξε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ην
θνξηίν ηνπο κε αζθάιεηα θαη ηε κέγηζηε επειημία θαη επζηάζεηα, θάησ απφ δπζρεξείο εδαθνινγηθέο
θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν θέληξν βάξνπο ηνπ νρήκαηνο, ζα βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ
ζεκείν θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ.
Ζ ελ γέλεη θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ
(ζάιακνο επηβαηψλ, θιηκαηηζκφο, θ.α.) ζα γίλεη απφ εξγνζηάζηα κε πνιπεηή πείξα ζε ελ ιφγσ
θαηαζθεπέο πνπ απνδεδεηγκέλα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο άκεζεο ηερληθήο ππνζηήξημεο
ζηελ Διιάδα
Θα δηαζέηεη πεηξειαηνθηλεηήξα απφ 1800 έσο 2000 θ.εθ. , ειάρηζηεο θαζαξήο ηππνδχλακεο
ηνπιάρηζηνλ 135hp.
Σν βάξνο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη κηθηήο κάδαο πεξίπνπ2.900 kgr κε σθέιηκν θνξηίν
ηνπιάρηζηνλ 900kgr
Σν πξνο πξνκήζεηα φρεκα ζα πξέπεη , ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., λα θέξεη ηνπο
πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, ερεηηθφ ζψκα , θσηηζηηθά ζψκαηα γηα ηελ νπηζζνπνξεία θαηά κήθνο
ησλ δχν πιεπξψλ ζα αλαγξάθεηαη κε κεγάια γξάκκαηα ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ / ΓΗΜΟ
ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ,θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ αξ. 7 ηεο ΚΤΑ 129/2534/2010 (ΦΔΚ 108/Β’ ) ζα
ππάξρεη θίηξηλε ισξίδα πιάηνπο 10 εθαη.. πεξηκεηξηθά, ζηε κέζε, πεξίπνπ, ηνπ νρήκαηνο,
παξάιιειε κε ην έδαθνο .
Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά κε ηα παξαθάησ πξφζζεηα εμαξηήκαηα:
1.Δξγαιεηνζήθε κε εξγαιεία ζπρλήο ρξήζεο.
2.Ππξνζβεζηήξα θαηά Κ.Ο.Κ πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηχπν.
3.Πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο .
4.εηξά εγρεηξηδίσλ ζπληεξήζεσο θαη θάζε άιιν βνήζεκα ζηελ Διιεληθή.
5.Πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ κεηά ηνπ ειαζηηθνχ
6. Σξίγσλν βιαβψλ
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H θαξφηζα ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, κε ζπλέπεηα θαη ηα ελ ιφγσ νρήκαηα λα ραξαθηεξίδνληαη σο
«θιεηζηφ» ζην αληίζηνηρν ρσξίν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ.
ηελ θνλζφια ζα ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη φξγαλα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
απηνθηλήησλ ελψ ην ελ ιφγσ φρεκα, ζα είλαη εμνπιηζκέλν ηνπιάρηζηνλ κε εξγνζηαζηαθφ Air –
condition.
Σν ελ ιφγσ φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ηωλ
αλαδόρωλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα ηαμηλόκεζεο, πηλαθίδωλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θιπ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηελ ππεξεζία, λα
θαηαζέζεη θαη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπο.

Αλαιπηηθόηεξα ην όρεκα πξέπεη λα ηεξεί ηηο παξαθάηω ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο:

1. Πιαίζην (αζί).
Σν πιαίζην ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ πξννξηδφκελε
ρξήζε ηνπ (γηα ιεηηνπξγία ζε νδνζηξψκαηα θάζε είδνπο, κε ην πξνβιεπφκελν θνξηίν).
Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα δέρεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο θαηαπνλήζεηο - ρσξίο ζηξέςεηο
θαη κεραληθέο παξακνξθψζεηο - κε ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην αζθάιεηαο θαη ζα έρεη πιήξε
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. Θα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν θαη αξθεηά επέιηθην, γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ ζθνπνχ πνπ πξννξίδεηαη.
Σν πάρνο ησλ δηακεθψλ δνθψλ, ζα είλαη ηέηνην ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή θαη ε αθακςία ηνπ
πιαηζίνπ, ελψ ζα ππάξρνπλ δηαδνθίδεο (γέθπξεο) πνπ ζα εληζρχνπλ επί πιένλ ηελ αληνρή ηνπ.
Δπίζεο ζα ππάξρεη άγθηζηξν ξπκνχιθεζεο πίζσ.
Θα πεξηιακβάλεη ζάιακν θακπίλαο επηβαηψλ γηα ηξία άηνκα θαη ρσξηζηφ ρψξν θφξησζεο κε δχν
πιατλέο ζπξφκελεο πφξηεο κε αλνηγφκελν παξάζπξν, θαη δχναλνηγφκελεο (180ν ) πίζσ πφξηεο κε
ζεξκαηλφκελα ηδάκηα θαη παινθαζαξηζηήξα
.
Σν ακάμσκα ζα είλαη εληζρπκέλεο θαηαζθεπήο, θαη ζα δηαζέηεη θαιή κφλσζε έλαληη ηνπ ζνξχβνπ
θαη ηεο ζεξκφηεηαο θαη πιήξε ζηεγαλφηεηα.
Σν κέγηζην κηθηφ βάξνο, ε ηθαλφηεηα θφξησζεο ηνπ πιαηζίνπ, ην απφβαξν, ε θαηαλνκή ηνπ βάξνπο
ζηνπο άμνλεο θιπ. πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά θαη λα απνδεηθλχνληαη απφ
ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή

2. Κηλεηήξαο.
Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο (Diesel),ηεηξάρξνλνο, ηεηξαθχιηλδξνο, ζπλνιηθνχ
θπβηζκνχ απφ 1800 κέρξη 2000 cm3, πδξφςπθηνο, ζπλνιηθήο ηζρχνο θαηά ΔΔC ην ειάρηζην 135 ΖΡ.
Θα είλαη νηθνινγηθήο ηερλνινγίαο (λα θαιχπηεη ηα φξηα εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ, φπσο απηά
θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Κνηλνηηθή νδεγία (Euro6d), ην επίπεδν ζνξχβνπ ζα είλαη ζχκθσλν
κε ηελ Κνηλνηηθή νδεγία 92/97/ΔΔC θαη ζα δηαζέηεη ζπζηήκαηα, πνπ λα εγγπψληαη ηελ
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καθξνβηφηεηα θαη ηελ απφδνζή ηνπ, ζε ζπλζήθεο ξππαζκέλεο αηκφζθαηξαο. Ο θηλεηήξαο ζα
ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ην πεηξέιαην θίλεζεο.
Θα δηαζέηεη ζχγρξνλν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ κε άκεζν ςεθαζκφ, φπσο αληιία πεηξειαίνπ
ηχπνπ θνηλνχ απινχ (Common rail).
Δπίζεο ζα είλαη άξηζηεο θήκεο θαη επξείαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
εχθνια θαη νηθνλνκηθά ε εχξεζε αληαιιαθηηθψλ
Θα ππάξρνπλ θίιηξα αέξνο, μεξνχ ηχπνπ, θίιηξα πεηξειαίνπ θαη ειαίνπ θηλεηήξνο.
Σν πγξνχ ηχπνπ ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα ζα έρεη αλεκηζηήξα εθθηλνχκελν κέζσ
ζεξκνζηάηε, ζα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαλαγθαζκέλεο θπθινθνξίαο ςπθηηθνχ πγξνχ θαη πξφζζεην
δνρείν αλαπιήξσζεο. Σν ζχζηεκα ςχμεσο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα
ρσξίο ππεξζέξκαλζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ έσο 48°C.

3. ύζηεκα Δμαγωγήο Καπζαεξίωλ
Να ζπκθσλεί κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΟΚ θαη ηελ ΔΔ σο ηηο ηνλ ζφξπβν, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
εθπεκπφκελσλ θαπζαεξίσλ θαη ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απαηηείηαη ε θάιπςε ηεο
λνκνζεζίαο Euro6b
Σν ζχζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά πςειήο πνηφηεηαο θαη
αλζεθηηθά ζηελ νμείδσζε. Θα πεξηιακβάλεη ζηγαζηήξα γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ηνπ θηλεηήξα θαη
ζα πξνζηαηεχεηαη απφ βιάβεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, φηαλ ην φρεκα θηλείηαη ζε αλψκαιν
έδαθνο.
Δπίζεο ν ζσιήλαο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
ηπραία είζνδνο θαπζαεξίσλ ζην ζάιακν νδήγεζεο, ζε ζπλζήθεο νδήγεζεο, εξγαζίαο θαη
ζηάζκεπζεο

4. ύζηεκαΜεηάδνζεοΚίλεζεο - ΚηβώηηνΣαρπηήηωλ
Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα απηή ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο θαη ζα
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη απαηηνχκελεο
επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο.
Σν θηβψηην ηαρπηήησλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα είλαη ρεηξνθίλεηνπ επηινγέα θαη ζα δηαζέηεη
ζχζηεκα ζπγρξνληζκνχ κε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κίαο (1) ηαρχηεηαο
νπηζζνπνξείαο.
Καηά πξνηίκεζε:
Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη κεραληθφο, μεξφο, θαη ην θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη 6+1 ζρέζεσλ γηα
κεηάδνζε θίλεζεο ζηνπο 2 εκπξφζζηνπο ηξνρνχο,

5. Άμνλεο
Ό νπίζζηνο άμνλαο ζα είλαη άθακπηνο ελψ κπξνζηά ζα δηαζέηεη γφλαηα ηχπνπ MacPherson. Σν
φρεκα ζα δηαζέηεη θίλεζε ζηνπο εκπξφζζηνπο ηξνρνχο
Σν κεηαμφλην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ πεξίπνπ (±2%)3.500 mm.
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6. Γηαζηάζεηο Ορήκαηνο
Οη δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη
ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ πεξίπνπ (±5%) 5400 mm
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΛΆΣΟ ΥΧΡΗ ΚΑΘΡΔΠΣΔ
πεξίπνπ (±5%)2000 mm
ΤΝΟΛΗΚΟ ΤΦΟ
πεξίπνπ (±5%)2500 mm

7. ύζηεκα Γηεύζπλζεο
Σν φρεκα ζα έρεη ζχζηεκα δηεχζπλζεο θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή δηεχζπλζε ηνπ ζηα
πξναλαθεξζέληα νδηθά δίθηπα κε ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ θχθιν ζηξνθήο.
Σν ζχζηεκα ζα είλαη πδξαπιηθήο ή ειεθηξηθήο ή ειεθηξνπδξαπιηθήο ππνβνήζεζεο κε δπλαηφηεηα
κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πδξαπιηθνχ.
Ζ ζέζε ηνπ ηηκνληνχ ζα είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο.

8. ύζηεκα Πέδεζεο
Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή πέδεζε ηνπ νρήκαηνο, ζα ζπκθσλεί κε ηηο
νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ζα είλαη σο θαησηέξσ:
o Τδξαπιηθφ ζχζηεκα δηπινχ θπθιψκαηνο γηα ηνλ εκπξφζζην θαη νπίζζην άμνλα κε απηφκαηε
θαηαλνκή θνξηίνπ πεδήζεσο εμαξηψκελε απφ ηε θφξηηζε θαη πιηθά ηξηβήο ρσξίο ακίαλην
(Asbestos Free).
o Γηζθφθξελα εκπξφο - πίζσ, κε ππνβνήζεζε ζέξβν, κε επελέξγεηα ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο.
Δπηζπκεηφ λα έρνπλ αηζζεηήξα γηα έλδεημε θζνξάο.
o Θα δηαζέηεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ (ΑBS) ην νπνίν ζα ειέγρεη δηαξθψο ηελ
κε εκπινθή ησλ ηξνρψλ ζε φιν ην θάζκα ιεηηνπξγίαο – ηαρπηήησλ ηνπ νρήκαηνο, ελψ
πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θαηαλνκήο δχλακεο πέδεζεο EBD θαζψο θαη
ESP θαη EBD.
o Μεραληθφ ζχζηεκα πέδεζεο ζηάζκεπζεο (ρεηξφθξελν), κε επελέξγεηα ζηνπο νπίζζηνπο
ηξνρνχο.
o Θα δηαζέηεη ππνβνήζεζε εθθίλεζεο ζε αλσθέξεηα ( hillstartassist)

9. ύζηεκα Αλάξηεζεο
Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θίλεζε ηνπ νρήκαηνο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο
απαηηήζεηο ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο θίλεζήο ηνπ κε πιήξεο θνξηίν.
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Σν εκπξφζζην ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα έρεη αλεμάξηεηε αλάξηεζε αλά ηξνρφ (π.ρ. δηπιά ςαιίδηα θαη
Γφλαηα κε νκφθεληξα ειαηήξηα).
Σν νπίζζην ζχζηεκα αλάξηεζεο ζα έρεη εκηειιεηπηηθά θχιια ζνχζηαο δηπιήο θάκςεσο κε
κνλνθφκαην άμνλα
Απνζβεζηήξεο (Ammortiseur) πδξαπιηθνχο ηειεζθνπηθνχ ηχπνπ, δηπιήο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο
ηξνρνχο.

10. Σξνρνί – Διαζηηθά
Οη ηξνρνί είλαη επηζπκεηφ λα είλαη απφ ζίδεξν ηζρπξήο θαηαζθεπήο.
To φρεκα ζα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο θαη ζηνπο δχν άμνλεο, θαζψο θαη έλαλ πιήξε (1) εθεδξηθφ
ηξνρφ, ηνπνζεηεκέλν ζε ζηαζεξή θαηάιιειε ζέζε κε ειαζηηθφ, ίδησλ δηαζηάζεσλ , κε ηα ππφινηπα.
Σα ειαζηηθά ζα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα θαηαζηάζεηο ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο, φια ησλ ίδησλ
δηαζηάζεσλ.
Σα ειαζηηθά (επίζσηξα) ζα είλαη ρσξίο αεξνζάιακν (Tubeless), αθηηληθνχ ηχπνπ Radial, θαηάιιεια
γηα ηα δεδνκέλα θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο (βάξνο, ηαρχηεηα, θά).
Θα είλαη ακεηαρείξηζηα κε επηζπκεηφ, ν ρξφλνο θαηαζθεπή ηνπο λα κελ είλαη πξηλ απφ έλα έηνο απφ
ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο.

11. Κακπίλα Οδήγεζεο - Δπηβαηώλ
Ο ζάιακνο νδήγεζεο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, κεηαιιηθφο, βξαρείαο θαηαζθεπήο, πξνδηαγξαθψλ
αζθαιείαο έλαληη ζπγθξνχζεσλ ζχκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο ΔΔ κε αεξφζαθν νδεγνχ,. Θα είλαη
εξγνλνκηθά έηζη ζρεδηαζκέλε ,ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνλ νδεγφ κηα αζθαιή θαη άλεηε νδήγεζε. Θα
είλαη πιήξσο ζεξκνκνλσκέλε θαη ερνκνλσκέλε.
Ο ζάιακνο ζα θέξεη δχν (2) πφξηεο ζηηο πιεπξέο ηεο θακπίλαο κε ηα αλάινγα ειαζηηθά
παξεκβχζκαηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ θαιή ζηεγαλφηεηα θαη ζα αλνίγνπλ πξνο ηα εκπξφο .
Σν δάπεδν ζα είλαη ππελδεδπκέλν κε κνλσηηθφ ειαζηηθφ πιηθφ θαη κε αλάινγα θηλεηά πιαζηηθά ή
ειαζηηθά ηαπέηα.
Σα θαζίζκαηα ζα είλαη αλαηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνχ ζα πξέπεη λα είλαη
ξπζκηδφκελν (εκπξφο – πίζσ, αλάθιεζε πιάηεο,) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άλεηε νδήγεζε. Ζ
επηθάιπςε ησλ θαζηζκάησλ λα γίλεη κε ηαπεηζαξία επηινγήο απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ζε χθαζκα.
Όια ηα θαζίζκαηα ζα έρνπλ δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ
Ο ειεχζεξνο ρψξνο θαη ε δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα παξέρεηαη άλεζε θαη
επρέξεηα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ νδεγφ θαη ηνπο ζπλεπηβάηεο.
Θα εμαζθαιίδεη θαιή νξαηφηεηα πξνο θάζε θαηεχζπλζε.
Σν αιεμήλεκν θαη ηα πιεπξηθά παξάζπξα ζα έρνπλ θξχζηαιια αζθαιείαο. Σν αιεμήλεκν εηδηθφηεξα
ζα δηαζέηεη ζχζηεκα παξνρήο λεξνχ, κε ειεθηξηθή αληιία, αθξνθχζηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο
παινθαζαξηζηήξεο.
Σα πιεπξηθά παξάζπξα ζα είλαη ειεθηξηθά .
Ο ζάιακνο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε :
o Δζσηεξηθφ θαζξέπηε, θαζψο θαη εμσηεξηθνχο, δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο θακπίλαο,
αλαδηπινχκελνπο. Οη εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ζα ξπζκίδνληαη ειεθηξηθά θαη ζα έρνπλ ζχζηεκα
απνζάκβσζεο (ζεξκαηλφκελνη).
o θηάδηα αλεκνζψξαθα.
o χζηεκα ζέξκαλζεο.
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o χζηεκα αεξηζκνχ, 3 ηαρπηήησλ θαη άλσ, κέζσ θίιηξνπ, ρεηξηδφκελν απφ ηνλ νδεγφ.
o Θα ππάξρεη ζχζηεκα aircontidion ζην εζσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ. ηνπνζεηεκέλν θαη
πηζηνπνηεκέλν-εγθεθξηκέλν σο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
νρήκαηνο.. Σν ςπθηηθφ πγξφ ζα είλαη νηθνινγηθνχ ηχπνπ.
o Κφξλα πξνβιεπφκελεο ηζρχνο θαη ζνξχβνπ.
o Θα ππάξρνπλ πίλαθεο νξγάλσλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ, θαηάιιεινπ θσηηζκνχ, κε
εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε ζην ζάιακν νδήγεζεο (π.ρ. ζηξνθφκεηξν, ηαρχκεηξν, φξγαλν
έλδεημεο ζεξκνθξαζίαο χδαηνο, φξγαλν έλδεημεο πίεζεο ειαίνπ, δείθηεο θαπζίκνπ).
o Κεληξηθφ θιείδσκα κε ηειερεηξηζκφ θαη δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ζπξψλ απφ ην εζσηεξηθφ.
o Ζιεθηξηθά παξάζπξα
o Πξνβνιείο νκίριεο
o Κάκεξα νπηζζνπνξίαο θαη αηζεηήξεο
o παξθαξίζκαηνο

12. Υώξνο Φόξηωζεο
Ο ρψξνο θφξησζεο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ ρξήζε ηνπ νρήκαηνο σο θηλεηήο κνλάδαο
εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θφξησζεο ζα είλαη θαη’ ειάρηζην
 Μήθνο
πεξίπνπ (±2%)2930mm
 Πιάηνο
πεξίπνπ (±2%)1660mm
 Ύςνο
πεξίπνπ (±2%)1890mm
Όιεο νη δηαζηάζεηο ζα απνδεηθλχνληαη απφ ην επίζεκν πξνζπέθηνπο ηνπ θαηαζθεπαζηνχ ή ηνπ
επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα.
ηελ πιαηλή ζπξφκελε πφξηα ζα ππάξρεη αλνηγφκελν παξάζπξν γηα ηνλ επαξθεί θσηηζκφ θαη
αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ηδάκηα ζηηο πίζσ πφξηεο.
Ο ρψξνο ζα κνλσζεί κε θαηάιιεια πιηθά γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο δέζηεο θαη
θξχνπ.
Θα ππάξρεη ζηνλ ρώξν θόξηωζεο ωο εμνπιηζκόο:








Έλα γξαθείν (ζηαζεξφ) θαη κία θαξέθια εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ θαζψο θαη κία
θαξέθια θαη έλα ηξαπεδάθη γηα ηνπο πνιίηεο.
Φσηηζηηθφ νξνθήο 12 V επαξθνχο θσηηζκνχ.
Μπξίδεο (2 ηεκ) ζηα πιαηλά ηνπ νρήκαηνο 220 V γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο θνξεηνχ
ππνινγηζηνχ θαη ελφο εθηππσηή.
Φνξεηή κνλάδα ςχμεο ηνπιάρηζηνλ 6.000BTU/H γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ
θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.
Μπαηαξίεο ζε ρψξν πξνζηαηεπκέλν θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο (ηνπιάρηζηνλ
ζπλνιηθήο ηζρχνο 500Αh)γηα ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο ζε πεξίπησζε
πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ξεχκαηνο απφ εμσηεξηθφ ξεπκαηνιήπηε θαη
ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο θακπίλαο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο.
Mεηαζρεκαηηζηήο 12V→ 220V
θαηάιιειεο ηζρχνοθαη θαηάιιειεο δηάηαμεο
(ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 2,2ΚW)
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13. Ηιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε
Σν απη/ην ζα έρεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα
Κ.Ο.Κ., δειαδή ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, θσηηζηηθά ζψκαηα,
παινθαζαξηζηήξεο, θιαο, κπαηαξία, θψηα νκίριεο θιπ
Αλαιπηηθφηεξα
Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ελαιιάθηε 12 V, πεξίπνπ 60 Α θαη κπαηαξία 12 V
(αλεμάξηεηε απφ ην ειεθηξηθφ θχθισκα ηνπ ρψξνπ θφξησζεο). Οη θαισδηψζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηνο ζα είλαη άξηζηα κνλσκέλεο θαη ζα θέξνπλ ηελ αλάινγε ζήκαλζε.
Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ νρήκαηνο (αλεμάξηεην απφ ην ειεθηξηθφ θχθισκα ηνπ ρψξνπ
θφξησζεο)ζα δηαζέηεη :
1. Ζιεθηξηθφ εμσηεξηθφ θσηηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚΟΚ θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ :
o Φψηα εκέξαο
o Έλα (1) θσο νπηζζνπνξείαο θαη έλα (1) θσο νκίριεο πίζσ ηνπιάρηζηνλ.
o Φψηα Stop, έλδεημεο θαηεχζπλζεο (θιαο).
o Φψηα νκίριεο εκπξφο
2. ηελ θακπίλα ησλ επηβαηψλ ζα ππάξρνπλ έλα (1) ή δχν (2) θσηηζηηθά ζψκαηα ζηελ νξνθή ή ζηηο
πιεπξέο ηνπ ακαμψκαηνο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ. Δπίζεο ζα δηαζέηεη
θσηηδφκελα επαξθψο φξγαλα ειέγρνπ.

14. Βάξνο – Γηαζηάζεηο
Σν κέγηζην επηηξεπφκελν κηθηφ βάξνο λα είλαη αλάινγν ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ
αζθαιή κεηαθνξά ζπλνιηθνχ σθέιηκνπ θνξηίνπ πάλσ απφ 900 θηιά.
Οη δηαζηάζεηο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη αλάινγα ψζηε απηφ λα
αληαπνθξίλεηαη ζην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη.
Ο πξνκεζεπηήο ηνπ νρήκαηνο ζα θαηαζέζεη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία.

15. Υξωκαηηζκόο
Όια ηα ηκήκαηα ησλ νρεκάησλ, ζα έρνπλ πιήξε αληηζθσξηαθή θαη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κε
πιηθά θαη πάρε βαθήο πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά
πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. Σν ρξψκα ησλ νρεκάησλ (εθηφο απφ ηα
ηκήκαηα ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ιακαξίλα αινπκηλίνπ ή άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ) ζα είλαη
ιεπθφ ή άιιεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ζα θαζνξηζηεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
(ζχκθσλα κε ην δηαζέζηκν ρξσκαηνιφγην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο). Αλεμάξηεηα απφ ηελ
απφρξσζε, είλαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε πεξηκεηξηθήο θίηξηλεο ισξίδαο πιάηνπο 10 εθ. θαη ε
αλαγξαθή κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ζηηο δχν (2) πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο, ηνπ νλφκαηνο ηνπ Γήκνπ,
(ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ / ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ), κε ππνρξέσζε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.
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Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο επηγξαθέο κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ απαίηεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο.

16. Παξειθόκελα
Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα παξαθάησ παξειθφκελα :
θηβψηην πνπ ζα πεξηιακβάλεη πέξαλ ησλ φζσλ απαηηνχληαη απφ ηνλ ΚΟΚ θαη ηα παξαθάησ :
o Έλα (1) πδξαπιηθφ αλπςσηήξα (γξχιν), θαηάιιειν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηξνρνχ.
o Γπν (2) θνριηνζηξφθηα (κηθξφ-κεγάιν).
o Έλαλ (1) ππξνζβεζηήξα κε θαηάιιειν πιηθφ εμνπδεηέξσζεο ππξθαγηάο, πνπ πξνέξρεηαη απφ
θαχζηκα, ειαηνιηπαληηθά, ή ειεθηξηθφ ξεχκα. Σν πιηθφ ππξφζβεζεο ζα είλαη θηιηθφ πξνο ην
πεξηβάιινλ (νδεγία ΔΔ).
o Σξίγσλν βιαβψλ πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Κ.Ο.Κ.
o Φαξκαθείν κε ζπιινγή Α’ Βνεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ
Όια ηα εξγαιεία πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, επηρξσκησκέλα ή λα έρνπλ ππνζηεί
αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία θαη ζθιήξπλζε.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο, ζα
θαηαηεζνχλ ηα αλαγθαία ζρέδηα-ζθαξηθήκαηα, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (Prospectus) θαη ζα
επηζεκαλζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο φισλ ησλ παξαγξάθσλ ηεο ππφςε ηερληθήο πεξηγξαθήο
πνπ ηθαλνπνηνχληαη.
Αληίζηνηρα ζα θαηαηεζνχλ θαη ιεπηνκεξή ζρέδηα – prospectus, κε αλαιπηηθέο δηαζηάζεηο (νρήκαηνο,
ζαιάκνπ, θαξφηζαο θιπ), αλαιπηηθή πεξηγξαθή (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ηνπ είδνπο θαη πιήζνπο ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ, ψζηε λα
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη θαη νη απαηηήζεηο, ζην ζχλνιφ ηνπο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο
πξνζθνξάο γηα ειιηπή ή αζαθή ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θηλεηήξα ζα δνζνχλ πιήξε ζηνηρεία
ιεηηνπξγίαο, απφδνζεο.
Κάζε πξνκεζεπηήο πξέπεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη ζπλεκκέλα κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ ην παξαθάησ εηδηθφ έληππν :
Α/Α Καηεγνξία
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά
Γεληθά ζηνηρεία (ηχπνο νρήκαηνο, έηνο,
1 είδνο θαηαζθεπήο)
2 Κπβηζκφο
Μέγηζηε ξνπή ζηξέςεο θηλεηήξα
3 (δηάγξακκα ηζρχνο – ξνπήο)
4 Μέγηζηνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα
5 ρέζε ζπκπίεζεο
6 ηνηρεία αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο
7 Καχζηκν - ηξνθνδνζία
8 Καηαλαιψζεηο θαπζίκνπ κε θαλνληθέο
10

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ζπλζήθεο
Υσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο θαπζίκνπ
Αξηζκφο θπιίλδξσλ
Κηβψηην ηαρπηήησλ
Γηαθνξηθφ
Αξηζκφο βαιβίδσλ
Σξφπνο ςχμεο
Χθέιηκν θνξηίν- Μηθηφ βάξνο
Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο (θηλεηήξα –
πιαηζίνπ)
Μέγηζηε ηζρχο θηλεηήξα (EEC 1999/99 ή
ISO 1585) / ζηξνθέο
χζηεκα Αλάξηεζεο εκπξφο - πίζσ
Δζσηεξηθέο
-Δμσηεξηθέο
δηαζηάζεηο
νρήκαηνο
Μεηαμφλην – ειάρηζηε απφζηαζε απφ
έδαθνο
χζηεκα δηεχζπλζεο - πέδεζεο
Air Condition
Σηκφλη
Ζιεθηξηθέο θιεηδαξηέο
Ζιεθηξηθά παξάζπξα
Εψλεο αζθαιείαο
ηξνθφκεηξν
Ρνιφη
ABS, EBD, ESP
Αεξφζαθνο νδεγνχ
Γηαζηάζεηο ηξνρψλ- Αξηζκφο εθεδξηθψλ/
έηνο παξαγσγήο
Υξφλνο
Παξάδνζεο
Δγγχεζεο
παξαθνινχζεζεο θαη ζπληήξεζεο
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κεραληθψλ
κεξψλ
Δγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο
Σνπνζεζία πλεξγείνπ πληήξεζεο
Υαξαθηεξηζηηθά aircondition – Υψξνο
θνξησζεο
Υαξαθηεξηζηηθά Μπαηαξηψλ – Υψξνο
θνξησζεο
Υαξαθηεξηζηηθά
κνλαδαοInverterκεηαηξνπήο
ξεπκαηνο
απφ 12Vζε 220V – Υψξνο θνξησζεο
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

o Σν φρεκα ζα πιεξνί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηα ππφςε νρήκαηα.
o Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα δηαζέηεη έγθξηζε ηχπνπ γηα ηελ θπθιν
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o θνξία ηνπ ζηελ Διιάδα.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΤΦΔΙ-ΔΓΓΤΗΔΙ
Ο πξνκεζεπηήο ζα δεζκεπζεί γηα ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ
πξνγξακκαηηζκέλεο θαη απξνγξακκάηηζηεο ζπληήξεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξόληα απφ ηε
παξάδνζή ηνπ νρήκαηνο, ζην δίθηπν εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ ηνπ.
Υξόλνο θαη ηόπνο Παξάδνζεο
Ο ρξφλνο παξαδφζεσο ησλ ππφ πξνκήζεηα απηνθηλήησλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ
Δγγπήζεηο
Ο πξνκεζεπηήο (θαη φρη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ επί κέξνπο ζπγθξνηεκάησλ), ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα
εγγπεζεί ηελ νκαιή – αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
θηλεηήξα ηνπ, γηα δύν (2) ρξόληα (24 κήλεο) ηνπιάρηζηνλ, ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη
ζπληήξεζεο. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, δελ ζα είλαη κηθξόηεξνο από 2 ρξόληα επί
πνηλή απνθιεηζκνύ.
Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο ζα αληηθαζηζηά ή ζα
επηζθεπάδεη εμαξηήκαηα ή θαη νιφθιεξν ην φρεκα, γηα βιάβε ή θζνξά πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ
εζθαικέλν ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ή αληηθαλνληθή ζπληήξεζε. ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη
βιάβεο ζα απνθαζίζηαληαη ζην θεληξηθφ ή ζε εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία εθ’ φζνλ ην φρεκα είλαη
δπλαηφ λα θηλεζεί αζθαιψο, αιιηψο ζα κεηαθέξεηαη κε έμνδα ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. ’
απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ δηαπίζησζεο ηεο αδπλακίαο θίλεζεο θ.ι.π. ζα
γίλεηαη εληφο ην πνιχ 5 εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε.
Οη αηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή γηα ζπληήξεζε - επηζθεπέο ηνπ νρήκαηνο, ζα
απαληψληαη κε ηαπηφρξνλε δηάζεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο εξγαζηψλ, ζε επηά (7) εκέξεο
ην αξγφηεξν.
Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά απφ θάζε απνθαηάζηαζε
βιάβεο ή αλσκαιίαο ηνπ νρήκαηνο, λα αλαθέξεη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία ηα αίηηα παξαιείςεηο πνπ
νδήγεζαλ ζηελ πξφθιεζε απηψλ.
Θα εγγπεζεί γηα ην ρξψκα θαη γηα αληηζθσξηαθή πξνζηαζία γηα ηέζζεξα (4)ρξόληα ηνπιάρηζηνλ.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζε αληαιιαθηηθά ζα εγγπεζεί γηα ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) ρξόληα απφ ηε παξάδνζή ηνπ γηα δηαηήξεζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία. Οη αηηήζεηο ηεο
Τπεξεζίαο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή γηα αληαιιαθηηθά ζα ηθαλνπνηνχληαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο
εκέξεο ην αξγφηεξν.
Ο πξνκεζεπηήο ή ν επίζεκνο αληηπξφζσπνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη, δίθηπν εμνπζηνδνηεκέλσλ
ζπλεξγείσλ γεληθψλ επηζθεπψλ ην νπνίν ζα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ην νπνίν ζα θαιχπηεη
θαη’ ειάρηζηνλ ηεο ππεξεζίεο ηεο εγγχεζεο θαη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ησλ πξώηωλ
δέθα (10) εηώλ.
ε πεξίπησζε πνπ ην εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν service βξίζθεηαη εληφο ηνπ Ννκνχ, ζα εθηηκεζεί
αλαιφγσο θαηά ηελ αμηνιφγεζε.
Γηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ησλ εγγπήζεσλ κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ ζηελ δηαθήξπμε ηνπ
Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο.
Βηβιηνγξαθία
Ζ Βηβιηνγξαθία ζα πεξηέρεη :
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1. Σερληθφ Δγρεηξίδην ρξήζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο.
2. Δγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ
Ο Σειηθφο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ ζεηξψλ βηβιηνγξαθίαο ζηα Αγγιηθά
θαη Διιεληθά .
Ζ αλσηέξσ Βηβιηνγξαθία δχλαηαη λα είλαη είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κλήκε
FlashUSB)

Σερληθό Δγρεηξίδην ρξήζεο – ιεηηνπξγίαο
Οη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην
ρεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ζα είλαη ζηελ Διιεληθή θαηά πξνηίκεζε ή
Αγγιηθή γιψζζα.
Ζ ζέζε θαη ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη νξγάλσλ ειέγρνπ ζα θαιχπηνληαη κε
θσηνγξαθίεο σο θαη πεξηγξαθέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα θάησζη :
1. Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ νρήκαηνο θαηεμνπιηζκνχ.
2. Πξνεηνηκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ νρήκαηνο ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή.
3. Ζκεξεζία Δπηζεψξεζε, ζπληήξεζε απφ ηνλ ρεηξηζηή θαη έιεγρνο εηνηκφηεηαο.
4. Πεξηνδηθή επηζεψξεζε απφ ηνλ ρεηξηζηή / νδεγφ.
5. Γηαδηθαζίεο Υξήζεο – Οδήγεζεο ηνπ νρήκαηνο.
Δγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ
Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα Δγρεηξίδην ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
ζπληήξεζεο, δηάγλσζεο βιαβψλ θαη αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθψλ, φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη
ζπγθξνηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο ζηελ Διιεληθή. ην Δγρεηξίδην ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε
δηαδηθαζία επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ζρεδηαγξάκκαηα θαη
εηθνλνγξαθήζεηο γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε γιψζζα απιή θαη θαηαλνεηή γηα ην Σερληθφ Πξνζσπηθφ ηνπ
Γήκνπ .
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Με ηελ πξνζθνξά ζα δνζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ
πξνζπέθηνπο εηθφλεο ζρεδηαγξάκκαηα θιπ, πνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη πνπ ζα παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
νρήκαηνο.
Σα απηνθίλεηα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπο ζα θέξνπλ φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαζψο θαη
ηα ζρεηηθά εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο – ειέγρνπ – αληαιαθηηθψλ.
Σν ελ ιφγσ φρεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν Αηγηαιείαο έηνηκν πξνο
θπθινθνξία(ηαμηλνκεκέλν, πηλαθίδεο, ηέιε θπθινθνξίαο ρξέσζε αλαδφρνπ) θαη κε ηα απαξαίηεηα
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα.
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020

13

Κνπξηάθεο Φψηηνο
Μεραλνιφγνο Μερ. ΣΔ

Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.
Καξάκπειαο Λεσλίδαο
Πνι. Μεραληθφο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΤΓΓΡΑΦΗ

«Πξνκήζεηα ελόο (1)θαηλνύξηνπ
πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο ηύπνπ
VAN»

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

Ά ξ ζ ξ ν 1ν
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ Πξνκήζεηα ελόο (1) θαηλνύξηνπ πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο ηύπνπ
VAN.
Α ξ ζ ξ ν 2ν
Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ
Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ:
1. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/8.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/24/ΔΔ)».
2. Ο Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ Α' 120/29.05.2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (άξζξν 5).
3. Ο Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ Α' 242/06.11.2013) «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε ...θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(άξζξν 9, παξ. 4β).
4. Ο Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α' 204/15.09.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ...θαη άιιεο δηαηάμεηο»
φπσο ηζρχεη.
5. Ζ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ Β' 2677/21.10.2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» φπσο
ηζρχεη.
6. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α ' 87/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο ηζρχεη.
7. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α ' 114/08.06.2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
8. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α ' 45/09.03.1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «
Πξφγξακκα Γηαχγεηα»
Αξζξν 3ν
Σξφπνο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο
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Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγωληζκνύ (Ν. 4412/2016, άξζξν 117) κε θξηηήξην ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο.
Αξζξν 4ν
πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο είλαη :
α) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
β) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
γ) Πξνυπνινγηζκφο
δ) Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ
ε)Έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ζη) Σερληθή Έθζεζε
Άξζξν 5ν
χκβαζε
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο,
πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο.
Δάλ ζ αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη (Ν. 4412/2016, άξζξα 105 θαη 106).
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 53). Καηά ηελ εθηέιεζε απηήο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε
ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ' ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 130).
Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
αξρίδνπλ νη πξνζεζκίεο ηεο ζχκβαζεο. Οη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη θαηά
ηε δηάξθεηά ηνπο ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 201 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ
ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν.
4412/16.
Αξζξν 6ν
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ζε απηφλ ηεο πξνκήζεηαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο
ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
Αξζξν 7ν
Σξφπνο πιεξσκήο
Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα ηεο ζχκβαζεο θαη κε θάζε είδνπο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνπο.
Ο Γήκνο επηβαξχλεηαη κφλν κε ηνλ ΦΠΑ πνπ ν πξνκεζεπηήο αλαγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη
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επηβαξχλεηαη ην είδνο. Ο ηξφπνο πιεξσκήο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα θαζνξίδνληαη απαξαίηεηα
ζηε δηαθήξπμε.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κεηά ηελ
πξνζθφκηζε ησλ θαη' ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ηεο
πξνβιεπφκελεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Αξζξν 8ν
Υξφλνο Παξάδνζεο
Σν πξνκεζεπφκελν είδνο ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν Αηγηαιείαο εληφο εθαηόλ νγδόληα (180)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο
ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί ηεο δπλαηφηεηαο
ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνχ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν
παξάδνζεο. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο
δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο
επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή
άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ
Ν. 4412/2016.
Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη
απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα,
δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ
εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ.
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο
θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα
παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε
εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.,
Αξζξν 9ν
Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο
χκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4412/2016 αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή
αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο
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πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ
πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε
ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα
δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη,
αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ
πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη
απφ ηελ επφκελε ηεο Λήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ,
κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην
πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο
δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη
ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Αξζξν 10ν
Παξαθνινχζεζε θαη Παξαιαβή
χκθσλα κε ηελ πεξ. β' ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη
ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή
παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Ζ Δπηηξνπή
απηή εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,
πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο
παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν,
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε
ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ.
Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/2016 θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ
πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί,
ν πξνκεζεπηήο.
Ζ ζχκβαζε ζα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη κε πξαθηηθή
δνθηκαζία γηα έιεγρν παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Μεηά ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνχησλ ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
παξαιαβήο ή απφξξηςεο, ρσξίο λα πξνεγεζεί ζχληαμε πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη
δεηγκαηνιεςίαο. Όινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη
δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ αλσηέξνπ πξσηνθφιινπ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί:
α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ,
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
ζχκβαζεο,
γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ.
Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
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Αλ ε Δπηηξνπή παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο
απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε
γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη.
Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη
νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί,
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ
εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη δελ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί.
Δάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ
θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ θαη
αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο.
ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016
κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ
παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε
πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ
αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία.
Ζ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε
ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ θαη αλαθέξεηαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.
4412/2016.
Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο, βαξχλνπλ ηνλ
πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα
εάλ ε αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Σα έμνδα
απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ
πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε
βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο,
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο.
Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα επαλεμέηαζε
πιηθφ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην, αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε
απηή ηζρχνπλ γηα ην Γεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208
ηνπ Ν. 4412/2016.
Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ θνξέα.
Αξζξν 11ν
Υξφλνο παξαιαβήο
χκθσλα κε ην άξζξν 209 ηνπ Ν. 4412/2016 ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν.
Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη
απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα,
δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ
εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ
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επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή
ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο
ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ
ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ
απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα
βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή.
Αλεμάξηεηα από ηελ, θαηά ηα αλωηέξω, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξωκή ηνπ
πξνκεζεπηή πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από ηελ ζύκβαζε έιεγρνη από επηηξνπή πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ
πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβή πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη
ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ
επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ, ζχκθσλα πε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο δελ ιακβάλεηαη ππφςε
Άξζξν 12ν
Δγγπεκέλε Λεηηνπξγία πξνκήζεηαο
χκθσλα κε ην άξζξν 215 ηνπ Ν. 4412/16 ν ρξφλνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο
πεξηγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν
αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά
ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα
απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε Δπηηξνπή
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ
αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ' φινλ ηνλ ρξφλν
ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ
έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ.
Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ
εθάζηνηε εηδψλ ε Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθά πξσηφθνιια
παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζηα νπνία απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ.
Σα πξσηφθνιια εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.
Αξζξν 13°
Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ - αληηθαηάζηαζε
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν. Ν. 4412/16 ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο
νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ
νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο
κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
απφ ηελ απφθαζε απηή.
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε
πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
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ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ
απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη
(20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή
κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ
κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν
πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ
θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ
λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.
Αξζξν 14°
Αλψηεξα βία
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (Ν. 4412/2016, άξζξν
204).
Αξζξν 15°
Έθπησζε αλαδφρνπ
Γηα ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/2016. Ο
αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ,
εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε
απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε φηαλ:
α) Σν πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε
ζχκβαζε.
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά
θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν
είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε
ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο
πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο
εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ
εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν
ππεξεκεξίαο.
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Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά
ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 203).

Αξζξν 16°
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ
άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ Ν. 4412/16 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί
ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνςαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε
νπνηνζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή (Ν. 4412/16, άξζξν 205).
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020

Κνπξηάθεο Φψηηνο
Μεραλνιφγνο Μερ. ΣΔ

0 Γηεπζπληήο Σ.Τ.
Καξάκπειαο Λεσλίδαο
Πνι. Μεραληθφο
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝ.
ΠΟΟΣ.
ΤΛΙΚΧΝ
ΜΔΣΡ.
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑΔΝΟ
ηεκάρην
1
ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΤ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΟΤ
ΦΟΡΣΖΓΟΤ
ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ
(VAN)

ΣΙΜΗ M. (€)
30.645,16

ΤΝΟΛΟ 1
ΦΠΑ 24%
ΣΔΛΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΓΑΠΑΝΗ
(€)
30.645,16

30.645,16
7.354,84
38.000,00

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020

Κνπξηάθεο Φψηηνο
Μεραλνιφγνο Μερ. ΣΔ

0 Γηεπζπληήο Σ.Τ.
Καξάκπειαο Λεσλίδαο
Πνι. Μεραληθφο
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24

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

«Πξνκήζεηα ελόο (1)θαηλνύξηνπ
πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο ηύπνπ
VAN»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Επωνςμία εταιπείαρ:_________________________________________________
ΑΦΜ:__________________________Πόλη:______________________________
Σηλ.:_________________________

Α/α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝ.
ΠΟΟΣ.
ΤΛΙΚΧΝ
ΜΔΣΡ.
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑΔΝΟ
ηεκάρην
1
ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΤ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΟΤ
ΦΟΡΣΖΓΟΤ
ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ
(VAN)

ΣΙΜΗ M. (€)

ΓΑΠΑΝΗ
(€)

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΔΛΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

Αίγιο ___/___/_____
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

«Πξνκήζεηα ελόο (1)θαηλνύξηνπ
πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο ηύπνπ
VAN»

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Ki)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (ζi %)

Κηλεηήξαο, ηζρχο, ξνπή, θαηαλάισζε, θαηάηαμε

100-120

30

100-120

30

Δμνπιηζκφο , αζθάιεηα, ζάιακνο θφξησζεο

100-120

20

Δγγπήζεηο

100-120

10

Υξφλνο παξάδνζεο νρήκαηνο,
Υξφλνο παξάδνζεο
δεηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ – Υξφλνο
αληαπφθξηζεο ζπλεξγείνπ – Υξφλνο
απνθαηάζηαζεο

100-120

5

100-120

5

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο
Ακάμσκα, ζχζηεκα πέδεζεο, ζχζηεκα αλάξηεζεο,
ζχζηεκα δηεχζπλζεο, θηβψηην ηαρπηήησλ, ηξνρνί ,
ειαζηηθά

Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ηερληθή
βνήζεηα

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ

100%

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ
βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη

27

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:
π=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+.........+ζλ.Κλ (ηύπνο 1)
φπνπ: «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη
ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%) (ηύπνο 2)
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία U πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλεγκέλε
πξνζθνξά, απφ ηνλ ηχπν:
ι = Ο.Π. / U
Πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι.
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020

Κνπξηάθεο Φψηηνο
Μεραλνιφγνο Μερ. ΣΔ

0 Γηεπζπληήο Σ.Τ.
Καξάκπειαο Λεσλίδαο
Πνι. Μεραληθφο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

«Πξνκήζεηα ελόο (1)θαηλνύξηνπ
πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο ηύπνπ
VAN»

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) θαηλνχξηνπ πεηξειαηνθίλεηνπ θνξηεγνχ
θιεηζηνχ ηχπνπ (van), γηα ηξείο επηβάηεο (νδεγό-2 ζπλνδεγνύο), αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο
Euro 6d θαη κε σθέιηκν θνξηίν απφ 900 θηιά θαη πάλσ ην νπνίν ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ
Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο & Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Ζ κειέηε απηή έρεη ζπληαρζεί έηζη ψζηε, ην πξνο πξνκήζεηα φρεκα, λα δίδεη ηελ δπλαηφηεηα
εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ρσξηά , θνηλφηεηεο φπνπ ζα
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ H/Y αηηήζεηο επηδνκάησλ ή ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε
αλάινγα. .
Σν πξνζθεξφκελν φρεκα πξέπεη λα είλαη πεηξειαηνθίλεην, γλσζηνχ νίθνπ θαη κε κεγάιε
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πσιήζεηο. Θα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξην, θπβηζκνχ
1.800 έωο 2.000 θ.εθ., λα εθπιεξψλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ,φζν αθνξά ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ (CE) θαζψο θαη ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ, δειαδή λα πιεξεί φιεο ηηο
αλαγθαίεο πξνδηαγξαθέο γηα θπθινθνξία ζηελ Διιάδα.
Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 38.000,00€κε ΦΠΑ ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
ππνέξγνπ«Κέληξν Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο» κε θσδηθφ ΟΠ 5002003 θαη βαξαίλεη ηνλ
ΚΑ 60-7132.001 κε ηελ αληίζηνηρε πίζησζε.
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο θαη κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Αίγην 13/11/2020
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Κνπξηάθεο Φψηηνο
Μεραλνιφγνο Μερ. ΣΔ

O Γηεπζπληήο Σ.Τ.
Καξάκπειαο Λεσλίδαο
Πνι. Μεραληθφο
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