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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
Βνεζεηηθώλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ, 4Υ4, ηύπνπ εκηθνξηεγά pick up, δηπινθάκπηλα
Α. ΚΟΠΟ
θνπόο ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πξνκήζεηα Βνεζεηηθώλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ, 4Υ4, ηύπνπ
εκηθνξηεγά pick up, δηπινθάκπηλα κε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) αηόκσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνύ θαη πιαηθόξκα θόξησζεο (θαξόηζα) γηα κεηαθνξά εμνπιηζκνύ.
Β. ΔΗΑΓΩΓΖ
Σα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηηο θαηά ηόπνπο Τπεξεζίεο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο κε θύξην έξγν ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ ζε ζπκβάληα
αληηκεηώπηζεο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ (ππξθαγηέο - πιεκκύξεο), θαζώο θαη ζε άιια ζπκβάληα
αξκνδηόηεηαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο.
Γ. ΟΡΗΜΟΗ
Η έλδεημε "πεξίπνπ" αλαθέξεηαη ζε απνδεθηή αλνρή ± 5% ηεο θαηά πεξίπησζε αηηνύκελεο ηηκήο.
Η αλαθνξά ή/θαη παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα δελ αλαηξεί ηελ απνδνρή λεώηεξσλ ή
ηζνδύλακσλ πξνηύπσλ.
Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Σερληθή
πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο από ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζα
απνξξίπηεηαη.
Πξνζθνξέο πνπ πιεξνύλ θαηά ηζνδύλακν ηξόπν ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ παξνύζα
ηερληθή πξνδηαγξαθή, δύλαηαη λα γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ ν πξνζθέξσλ απνδεηθλύεη ηελ
ηζνδπλακία ηεο πξνζθνξάο ηνπ, κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν.
Γ. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
Ορήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα νδηθή ρξήζε θαη εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο
2007/46/ΔΚ.
Δ. ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ
Σα παξαθάησ βνεζήκαηα έρνπλ ιεθζεί ππόςε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο Σερληθήο
Πξνδηαγξαθήο:
 Πιεξνθνξίεο από ην εκπόξην.
 Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
 Η ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Σ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
 ΓΔΝΙΚΑ
1.1. Σα πξνζθεξόκελα νρήκαηα θαη ν εμνπιηζκόο ηνπο λα είλαη θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα,
θαηαζθεπήο ηνπ ηδίνπ ή κεηαγελέζηεξνπ έηνπο από ην έηνο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
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1.2. Σα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα λα είλαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή ηζνδύλακν, λα αληηπξνζσπεύνληαη ζηε ρώξα
καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε απόζεκα αληαιιαθηηθώλ.
1.3. Η εηαηξεία πνπ ζα παξέρεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ νρεκάησλ λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή ηζνδύλακν.
1.4. Να είλαη δηπινθάκπηλα κε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο πέληε (5) αηόκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ νδεγνύ, λα θέξνπλ πιαηθόξκα θνξηώζεσο (θαξόηζα) κε κεηαιιηθή πόξηα γηα ηε
δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο θαη ηεο θόξησζεο, θαηεγνξίαο N1 θαη ηύπνπ ακαμώκαηνο ΒΒ,
ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο Οδεγίαο 2007/46/ΔΚ.
1.5. Ο πξνζθεξόκελνο ηύπνο πιαηζίνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη, θαη
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ.
 ΔΠΙΓΟΔΙ ΟΥΗΜΑΣΟ
2.1. Σειηθή ηαρύηεηα άλσ ησλ 150 km/h.
2.2. Δπηηάρπλζε από 0-100 km/h κηθξόηεξε από 14 sec.
2.3. Γπλαηόηεηαο αλαξξίρεζεο ζε θιίζε ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν, λα δειώλεηαη.
 ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΥΗΜΑΣΟ
3.1. Οιηθό κήθνο ειάρηζην 5100 mm, κέγηζην 5500 mm, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ
έιμεο - ξπκνύιθεζεο.
3.2. Οιηθό πιάηνο ειάρηζην 1700 mm, κέγηζην 1950 mm, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ θαζξεπηώλ.
3.3. Οιηθό ύςνο, λα δειώλεηαη.
3.4. Γσλία πξνζέγγηζεο (approach) κεγαιύηεξε ή ίζε από 25ν.
3.5. Γσλία απνρώξεζεο (departure) κεγαιύηεξε ή ίζε από 18ν.
3.6. Γσλία θιίζεο (ξάκπαο) (ramp) κεγαιύηεξε ή ίζε από 20ν.
3.7. Δδαθηθή αλνρή (ground clearance) κεγαιύηεξε ή ίζε από 200 mm.
3.8. Κύθινο ζηξνθήο νρήκαηνο από ηνίρν ζε ηνίρν (turning circle between walls) έσο 14 m.
3.9. Γσλία πιεπξηθήο θιίζεο (αλαηξνπήο) (tilt) κεγαιύηεξε ή ίζε από 35ν.
3.10. Μήθνο Υ πιάηνο πιαηθόξκαο θόξησζεο κεγαιύηεξα ή ίζα από 1500 Υ 1450 mm.
 BΑΡΗ ΟΥΗΜΑΣΟ
4.1. Μέγηζηε ηερληθά απνδεθηή κάδα έκθνξηνπ νρήκαηνο κεγαιύηεξε ή ίζε από 2500 kg θαη έσο
3500 kg.
4.2. Χθέιηκν θνξηίν (Μέγηζηε ηερληθά απνδεθηή κάδα έκθνξηνπ νρήκαηνο - απόβαξν νρήκαηνο)
κεγαιύηεξν από 700 kg, όπνπ σο απόβαξν ή θαζαξό βάξνο νξίδεηαη ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο ρσξίο
θνξηίν, νδεγό θαη πιήξσκα αιιά κε ηα πγξά ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γεκάηε δεμακελή θαπζίκνπ.
 ΚΙΝΗΣΗΡΑ
Τδξόςπθηνο, ηεηξάρξνλνο πεηξειαηνθηλεηήξαο ν νπνίνο ζηηο νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ
λα παξέρεη ηηο αθόινπζεο επηδόζεηο ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο ηεο Δ.Δ.:
5.1. Ιζρύο κεγαιύηεξε ή ίζε από 100 kW.
5.2. Ρνπή κεγαιύηεξε ή ίζε από 300 Nm.
5.3. Σα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ. δει. ζηαδίνπ
ΔURO-6 ή λεώηεξνπ.
 ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΚΑΤΙΜΟΤ
Υσξεηηθόηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 75 l.
 ΤΣΗΜΑ ΔΞΑΓΧΓΗ ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ
Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Δ.
 ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ
8.1. Κηβώηην ηαρπηήησλ, κεραληθό ή απηόκαην, κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηαρύηεηεο
εκπξνζζνπνξείαο θαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζρέζε νπηζζνπνξείαο.
8.2. πκπιέθηεο μεξάο ηξηβήο γηα κεραληθό θηβώηην ηαρπηήησλ ή πδξαπιηθόο ζπκπιέθηεο κε
κεηαηξνπέα ξνπήο γηα απηόκαην.
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8.3. Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο λα πεξηιακβάλεη θηβώηην ππνβηβαζκνύ δύν (2) ζρέζεσλ κε
επηινγή από ηε ζέζε ηνπ νδεγνύ.
8.4. Σν όρεκα λα θέξεη δύν (2) θηλεηήξηνπο άμνλεο κε δηαθνξηθά (όρεκα 4Υ4).
8.5. Η ηεηξαθίλεζε λα είλαη θαηά πξνηίκεζε κόληκε (κε θεληξηθό δηαθνξηθό) ή θαη' επηινγήλ.
ηελ πεξίπησζε θαη' επηινγήλ ηεηξαθίλεζεο, ε εκπινθή ηεο ηεηξαθίλεζεο λα γίλεηαη θαη ελ
θηλήζεη.
8.6. Σνπιάρηζηνλ ν νπίζζηνο άμνλαο λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζύζηεκα νιηθήο ή κεξηθήο
αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνύ (differential lock ή limited slip differential, ή άιιν
θαηάιιειν ειεθηξνληθό ζύζηεκα πνπ λα ιεηηνπξγεί απηόκαηα θαη λα επηηπγράλεη όπνηε απαηηείηαη
ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δηαθνξηζκνύ ησλ ηξνρώλ). ηελ πεξίπησζε κόληκεο ηεηξαθίλεζεο ην ζύζηεκα
αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθνξηθνύ λα ππάξρεη θαη ζην θεληξηθό δηαθνξηθό.
8.7. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο θαη
εηδηθόηεξα ην ζύζηεκα ηεηξαθίλεζεο.
 ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
9.1. Θέζε ηηκνληνύ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο.
9.2. Μεραληζκόο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε.
 ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ
10.1. Σν ζύζηεκα πέδεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα νρήκαηα.
10.2. Σν ζύζηεκα πέδεζεο λα επελεξγεί ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο ηνπ νρήκαηνο θαη λα είλαη δηπινύ
θπθιώκαηνο, πδξαπιηθό θαη ππνβνεζνύκελν από ζεξβνκεραληζκό.
10.3. Η θύξηα πέδεζε λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο κπξνζηηλνύο ηξνρνύο κε δίζθνπο θαη ζηνπο
πίζσ ηξνρνύο κε ηακπνύξα ή δίζθνπο.
10.4. Η πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξόθξελν) λα επελεξγεί ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πίζσ ηξνρνύο.
10.5. Σν ζύζηεκα πέδεζεο λα πεξηιακβάλεη ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ (ABS).
10.6. Σν ζύζηεκα λα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθό ζύζηεκα επζηάζεηαο (ESP, ASC, ESC, VSC θιπ.).
10.7. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ζύζηεκα πέδεζεο θαη ηα
ζπλδπαδόκελα ζπζηήκαηα αζθαιείαο.
 ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΡΣΗΗ
Σν ζύζηεκα αλάξηεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θόξηηζεο θαη θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο.
Να πεξηιακβάλεη αληηζηξεπηηθή δνθό ηνπιάρηζηνλ εκπξόο θαζώο θαη πδξαπιηθά, ηειεζθνπηθά
ακνξηηζέξ.
 ΣΡΟΥΟΙ - ΔΛΑΣΙΚΑ
12.1. Σν όρεκα λα θέξεη κνλνύο ηξνρνύο ζε θάζε άμνλα (εκπξόο θαη πίζσ) κε ειαζηηθά επίζσηξα
θαηάιιεια γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο εληόο θαη εθηόο δξόκσλ. Όινη νη ηξνρνί θαη ηα ειαζηηθά
λα είλαη ησλ ίδησλ δηαζηάζεσλ. Η κνξθή ηνπ ακαμώκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε αληηνιηζζεηηθώλ
αιπζίδσλ.
12.2. Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνύ ηύπνπ (RADIAL), ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο
(TUBELESS) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ETRTO. Να είλαη θαηλνύξγηα, όρη από
αλαγόκσζε θαη ε ειηθία ηνπο θαηά ηελ παξάδνζε θάζε νρήκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν
παξάδνζεο πξνζαπμεκέλν θαηά έμη (6) κήλεο.
12.3. Να ππάξρεη έλαο (1) πιήξεο εθεδξηθόο ηξνρόο, όκνηνο κε ηνπο ππόινηπνπο ηνπ νρήκαηνο, ζε
θαηάιιειε ζέζε επί ηνπ νρήκαηνο. Η ζέζε ηνπ εθεδξηθνύ ηξνρνύ λα κελ επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο
δηαζηάζεσλ θαη επηδόζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο λα
πξνζηαηεύεηαη κε θαηάιιειν θάιπκκα.
12.4. Να δειώλνληαη κε ηελ πξνζθνξά, νη δηαζηάζεηο, ν δείθηεο ηαρύηεηαο θαη ν δείθηεο θνξηίνπ
ησλ πξνζθεξόκελσλ ειαζηηθώλ.
 ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΛΞΗ - ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ
13.1. Οη δηαηάμεηο έιμεο θαη ξπκνύιθεζεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα νρήκαηα.
13.2. Σν όρεκα λα θέξεη ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά θαηάιιειν θξίθν ή άιιε θαηάιιειε δηάηαμε γηα
ηελ ξπκνύιθεζή ηνπ από άιια νρήκαηα.
3

13.3. ην νπίζζην κέξνο λα ηνπνζεηεζεί δηάηαμε ξπκνύιθεζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη θνηζαδόξν
ζθαηξηθνύ ηύπνπ (ρνύθηαο) γηα ξπκνύιθεζε ξπκνπιθνύκελνπ νρήκαηνο θαη ηηο θαηάιιειεο
αλακνλέο γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ξπκνπιθνύκελνπ.
13.4. Όιεο νη παξαπάλσ δηαηάμεηο έιμεο - ξπκνύιθεζεο λα είλαη επαξθνύο αληνρήο ώζηε λα
επηηξέπνπλ ηε ξπκνύιθεζε ηνπ νρήκαηνο ζε δξόκν ζηελ επηηξεπόκελε ζπλνιηθή έκθνξηε κάδα
ηνπ.
 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
14.1. Να θέξεη ζπζζσξεπηή 12 V ρσξεηηθόηεηαο άλσ ησλ 80 Ah. Να έρεη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε
κε γεησκέλν ηνλ αξλεηηθό πόιν.
14.2. Ο θσηηζκόο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Δ.
14.3. Να θέξεη θσηεηλό ζύζηεκα νπηζζνπνξείαο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ.
14.4. Να θέξεη δύν (2) πξνβνιείο νκίριεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο.
14.5. Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε πνκπνδέθηε θαη θεξαίαο πνκπνδέθηε.
14.6. Πεξηγξαθή πνκπνδέθηε (Π/Γ)
 Να είλαη θαηλνύξγηνο, επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ, ακεηαρείξηζηνο, πξόζθαηεο θαηαζθεπήο
αλαινγηθήο θαη ςεθηαθήο ιεηηνπξγίαο.
 Να είλαη κε ελζσκαησκέλε θεθαιή κηθξώλ δηαζηάζεσλ, θαηάιιεινο γηα ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπ ζε ρώξν δηαζηάζεσλ ξαδην-cd (DIN size).
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνκπνδέθηε
 Πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο: θαηά πξνηίκεζε από 136 - 174 MHz ή κεγαιύηεξνπ
εύξνπο θαη νπσζδήπνηε από 146 - 174 MHz.
 Ιζρύο εμόδνπ πνκπνύ 25W/50Χ γηα ηελ αλαινγηθή ιεηηνπξγία θαη 45W/50Χ γηα ηελ
ςεθηαθή ιεηηνπξγία, ηνπιάρηζηνλ, ξπζκηδόκελε θαη παξακέλνπζα ζηαζεξή ζε όιεο ηηο
ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο.
 Αξηζκόο πξνγξακκαηηδόκελσλ δηαύισλ ηνπιάρηζηνλ ρίιηα (1.000).
 Σξόπνο πξνγξακκαηηζκνύ ζπρλνηήησλ εμσηεξηθά κε H/Y.
 Γηαπινπνίεζε (channel spacing) πνκπνύ θαη δέθηε 12,5 - 25 KHz γηα αλαινγηθή
ιεηηνπξγία θαη 12,5 KHz γηα ηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία.
 ηαζεξόηεηα ζπρλόηεηαο ±1,5ppm ή θαιύηεξε.
 Σύπνο δηακόξθσζεο:
Αλαινγηθή ιεηηνπξγία θαηά FM: 11K0F3E ζε δηαπινπνίεζε 12,5KHz θαη 16K0F3E ζε
δηαπινπνίεζε 25KHz.
Φεθηαθή ιεηηνπξγία: 4FSK ζε δηαπινπνίεζε 12,5KHz.
 Δπαηζζεζία δέθηε ζηελ αλαινγηθή ιεηηνπξγία 0,30κV ή θαιύηεξε γηα 12dB SINAD θαη
γηα ςεθηαθή ιεηηνπξγία 5% BER ζε 0,30κV ή θαιύηεξε.
 Φίκσζε εμόδνπ δέθηε ξπζκηδόκελε κέζσ πξνγξάκκαηνο ζε θαηώθιη 0,30 κV ή θαη
κηθξόηεξε.
 Παξακόξθσζε αθνπζηηθώλ ζπρλνηήησλ πνκπνύ θαη δέθηε (AF distortion) 3% ή θαη
θαιύηεξε ζην 1ΚΗz.
 Δλδνδηακόξθσζε 70db ή θαιύηεξε.
 Απόθξηζε αθνπζηηθήο ζπρλόηεηαο ζύκθσλα κε CEPT ή ETSI.
 Έμνδνο ηππηθήο αθνπζηηθήο ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ: 3W ζε εζσηεξηθό κεγάθσλν θαη 7,5W
ζε εμσηεξηθό κεγάθσλν (8 Χ).
Δμσηεξηθέο ζπλδέζεηο:
Ο Π/Γ λα δηαζέηεη εμσηεξηθά βύζκα ζύλδεζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:
 Αλεμάξηεηε έμνδν ήρνπ ηνπ πνκπνδέθηε.
 Έμνδν γηα ηελ έλδεημε ιήςεο ζήκαηνο.
 Δίζνδν αθνπζηηθνύ ζήκαηνο πνκπνδέθηε.
 Δίζνδν PTT.
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Πξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά:
Σάζε ηξνθνδνζίαο νλνκαζηηθή ηεο ηάμεο ησλ 12VDC κε κεηαβνιή ζε ειάρηζην εύξνο
από 11-15V.
Να παξέρεηαη πξνζηαζία ηνπ Π/Γ από ηπραία αλαζηξνθή ηεο πνιηθόηεηαο ηνπ
ζπζζσξεπηή.
Η θαηαλάισζε ζηα 12V λα κελ μεπεξλά ζηελ αλακνλή ην 0,9Α, ζηελ ιήςε ηα 2Α, θαη
ζηελ εθπνκπή ηα 15A.
Διάρηζηα όξηα ζπλζεθώλ πεξηβάιινληνο κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά
ν Π/Γ:
Θεξκνθξαζία από -20°C έσο + 60°C.
Τγξαζία θαη αληίδξαζε ζε θξαδαζκνύο θαη δνλήζεηο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
Βαζκόο πξνζηαζίαο από λεξό θαη ζθόλε ηνπιάρηζηνλ IP 54 ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN
60529.
ηελ πξόζνςε ηνπ Π/Γ λα ππάξρεη βύζκα κηθξνθώλνπ, κεγάθσλν, έλδεημε ηνπ δηαύινπ
θαζώο θαη ηα αλάινγα πιήθηξα θαη ελδεηθηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ Π/Γ.
Έγρξσκε νζόλε LCD /TFT.
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απόζπαζεο ηεο πξόζνςεο /θεθαιήο γηα ρεηξηζκό ζε απόζηαζε
3 κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ.
Πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ:
Πξνγξακκαηηζκόο ππνηόλνπ CTCSS/DCS encode-decode αλά θαλάιη.
Πξνγξακκαηηζκόο ρξόλνπ δηαθνπήο εθπνκπήο T.O.T.
Πξνγξακκαηηζκόο γηα ηαπηόρξνλε ζάξσζε ςεθηαθώλ ή αλαινγηθώλ δηαύισλ (SCAN).
Πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο ζηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία
Κξππηνθώλεζε ζεκάησλ: Οη πξνζθεξόκελνη πνκπνδέθηεο λα έρνπλ εγθαηεζηεκέλε ζηελ
ςεθηαθή ιεηηνπξγία θξππηνθώλεζε αζθάιεηαο κε θιεηδί 40 bits ηνπιάρηζηνλ θαη έλα
ηξηζεθαηνκκύξην ζπλδπαζκνύο ηνπιάρηζηνλ. Η αλάγλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
πνκπνδέθηε λα πξνζηαηεύεηαη από εηδηθό θσδηθό (password), έηζη ώζηε νη ζπρλόηεηεο,
ην πξόγξακκα θαη όιεο νη παξάκεηξνί ηνπ θαζώο θαη ην θιεηδί ηεο θξππηνθώλεζεο λα
είλαη αζθαιή, αθόκε θαη αλ θιαπεί θάπνηνο πνκπνδέθηεο.
Φεθηνπνίεζε ηεο θσλήο ζύκθσλα κε ην πξόηππν AMBE+2 VOCODER.
Να πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν δέθηε παγθνζκίνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ ζέζεο
(GPS) θαη λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπ γηα ιεηηνπξγία ηνπ πνκπνδέθηε ζε δίθηπν
δηαρείξηζεο ζηόινπ (Γελ δεηείηαη εηδηθό ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ζηόινπ).
Να παξέρεηαη δπλαηόηεηα αηνκηθώλ (individual private call), νκαδηθώλ (group call)
θιήζεσλ θαζώο θαη θιήζεσλ επξπεθπνκπήο ζηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία.
Να παξέρεηαη δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο ελεξγνπνίεζεο, απελεξγνπνίεζεο θαη
επαλελεξγνπνίεζεο πνκπνδέθηε (remote stun/unstun).
Να ππνζηεξίδεηαη θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο (emergency call).
Να παξέρεηαη δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο, απνζηνιήο θαη ιήςεο γξαπηώλ κελπκάησλ SMS.
Να παξέρεηαη δπλαηόηεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ data TCP/IP κε ηαρύηεηα
ηνπιάρηζηνλ 4Kbps.
Να παξέρεηαη δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ (remote monitor).
Να παξέρεηαη δπλαηόηεηα έιεγρνπ πνκπνδέθηε (radio check).
Να παξέρεηαη δπλαηόηεηα Call alert.
Να δηαζέηεη έλδεημε PTT - ID, γηα αλαγλώξηζε κε ζαθή έλδεημε ζηελ νζόλε ηνπ
πνκπνδέθηε.
Παξειθόκελα Πνκπνδέθηε
Μηθξόθσλν ρεηξόο κε Ρ.Σ.Σ.
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 Κεξαία ηύπνπ καζηηγίνπ ι/4 από αλνμείδσην ράιπβα ηζρπξήο κεραληθήο αληνρήο κε
ειαηεξησηή βάζε κε ην ζύζηεκα ζηήξημεο απηήο.
 Κεξαία ιήςεο ζήκαηνο GPS απηνθόιιεηε ηδακηνύ κε ηα παξειθόκελα (θαιώδην,
βύζκα).
 Λνγηζκηθό θαη εμαξηήκαηα απαηηνύκελα γηα ηε δηαζύλδεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό από
Η/Τ (έλα ζεη γηα νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα ησλ πνκπνδεθηώλ).
 Σερληθά εγρεηξίδηα, πξσηόηππν service manual κε όια ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα ηνπ
πνκπνδέθηε (έλα ζεη γηα νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα ησλ πνκπνδεθηώλ).
Δηδηθνί όξνη
 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξόκελσλ πνκπνδεθηώλ λα είλαη ζύκθσλα θαη
εληόο ησλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ CEPT ή ETSI. Η ζπκβαηόηεηα κε ηελ ςεθηαθή
ελαέξηα δηεπαθή λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξσηόθνιια ΔΣSI: TS102.3611/2/3. Δπί ησλ ζπζθεπώλ λα αλαγξάθνληαη επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια ην όλνκα ηνπ
θαηαζθεπαζηή, ν ηύπνο ηεο ζπζθεπήο, ν αξηζκόο παξηίδαο θαη/ή ν αξηζκόο ζεηξάο
παξαγσγήο, ε ζήκαλζε CE, ζύκθσλα κε ην λνκηθό πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηε ζήκαλζε
απηή, ην θσδηθό ζήκα αλαγλώξηζεο ηεο θιάζεο 2 (Alert sign) θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ Κνηλνηηθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία.
 Γηα ηνπο πξνζθεξόκελνπο πνκπνδέθηεο λα θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά
αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκόξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (Declaration of
Conformity - DoC).
 Σα ειάρηζηα όξηα ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνο πξνκήζεηα
ηειεπηθνηλσληαθνύ πιηθνύ, πνπ δελ νξίδνληαη επαθξηβώο από ηελ παξνύζα πξνδηαγξαθή
είλαη απηά πνπ νξίδνληαη κε ην ππ΄αξίζκ.300-086 πξόηππν ETSI ή αληίζηνηρν.
 Οη αθξηβείο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην αθξηβέο ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηνπο ζα
θαζνξηζηνύλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηε
Γηεύζπλζε Δπηθνηλσληώλ & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο / Σκήκα Δλζύξκαηεο &
Αζύξκαηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Α.Π.. (ηει. 2131603861).
 Οη πνκπνδέθηεο ζα παξαδίδνληαη πξνγξακκαηηζκέλνη, έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία θαη ζα
ζπλνδεύνληαη από νδεγίεο ρξήζεο ζηα Διιεληθά.
 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζύξκαησλ επηθνηλσληώλ ηνπ νρήκαηνο από παξεκβνιέο
πξνθαινύκελεο από ινηπά ειεθηξηθά/ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ή ζπζηήκαηα ηνπ
νρήκαηνο πξνηείλεηαη ε ηήξεζε ησλ κεζόδσλ θαη νξίσλ ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ CISPR
25 ηεο Γηεζλνύο Ηιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο (IEC).
14.7. Σν όρεκα λα δηαζέηεη εγθέθαιν δεδνκέλσλ ζηόινπ (Fleet Board Controller) γηα λα
ππνζηεξίδεη θαη λα δηαζπλδέεηαη κε ην πξσηόθνιιν FMS CAN.
 ΑΜΑΞΧΜΑ - ΠΛΑΙΙΟ - ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΗΓΗΗ
15.1. Σν όρεκα λα δηαζέηεη ραιύβδηλν ακάμσκα επί πιαηζίνπ ηζρπξήο ραιύβδηλεο θαηαζθεπήο. Σν
ακάμσκα λα δηαζέηεη ζάιακν νδεγνύ/επηβαηώλ, κε κόλσζε ήρνπ/ζεξκόηεηαο, θαηάιιεισλ
δηαζηάζεσλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά πέληε (5) αηόκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνύ), θαη
ηέζζεξεηο (4) πιεπξηθέο ζύξεο, κε αλνηγόκελα παξάζπξα, νη νπνίεο λα αζθαιίδνπλ κε κεραληζκό
θιεηδώκαηνο. Σν δάπεδν λα έρεη πξνζηαηεπηηθό ηάπεηα θαη επηπιένλ λα θαιύπηεηαη από
πξνζζαθαηξνύκελα, ειαζηηθά, πξνζηαηεπηηθά ηαπέηα ζηηο εκπξόζζηεο θαη ηηο νπίζζηεο ζέζεηο.
15.2. Η πιαηθόξκα θνξηώζεσο (θαξόηζα) λα δηαζέηεη ζύξα ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο γηα
ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο θαη ηεο θόξησζεο.
15.3. Όια ηα θξύζηαιια ηνπ ζαιάκνπ (αλεκνζώξαθαο, ζύξεο) λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο Οδεγίεο
ηεο Δ.Δ. γηα νρήκαηα.
15.4. Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη εμνπιηζκέλα κε δώλεο αζθαιείαο, ε θαηαζθεπή θαη αγθίζηξσζε
ησλ νπνίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα νρήκαηα.
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15.5. Να δηαζέηεη ζπκπιεξσκαηηθό ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο (SRS) απνηεινύκελν από ηνπιάρηζηνλ
έμη (6) αεξόζαθνπο πξνζηαζίαο (νδεγνύ, ζπλνδεγνύ, πιεπξηθνύο θαη ηύπνπ θνπξηίλαο ή νξνθήο).
15.6. Ο ζάιακνο λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηζρπξό ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ (air condition) θαη
ζέξκαλζεο εγθαηεζηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο, ειεθηξνθίλεηνπο
παινθαζαξηζηήξεο θαη ζύζηεκα εθηόμεπζεο λεξνύ ζηνλ αλεκνζώξαθα. Να θέξεη αιεμήιηα, δύν (2)
εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο ξπζκηδόκελνπο από ην εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ, έλαλ εζσηεξηθό θαζξέπηε
θαζώο θαη πιήξεο ερνζύζηεκα (ξάδην - cd) ηνπνζεηεκέλν.
15.7. Σα όξγαλα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη εξγνλνκηθά δηεπζεηεκέλα θαη λα
πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζην ηα παξαθάησ όξγαλα:
 Δλδείθηε ηαρύηεηαο (km/h) θαη θαηαγξαθηθό δηαλπζείζαο απόζηαζεο (km).
 ηξνθόκεηξν θηλεηήξα.
 Έλδεημε πνζόηεηαο θαπζίκνπ θαη έλδεημε πςειήο ζεξκνθξαζίαο θηλεηήξα.
 Έλδεημε ειιηπνύο πίεζεο ιηπαληηθνύ θηλεηήξα.
 Έλδεημε ειιηπνύο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ.
 Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ θαη ζέξκαλζεο.
 Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πέδεζεο.
 Πξίδα παξνρήο ξεύκαηνο 12V (αλαπηήξαο).
15.8. ύζηεκα ηειεκαηηθήο, παξαθνινύζεζεο ζέζεο θαη ιεηηνπξγίαο νρήκαηνο
Θα απνηειείηαη από θεληξηθή κνλάδα ηειεκαηηθήο θαη ζπζθεπή πινήγεζεο.
Σν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηό κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα ηειεκαηηθήο
παξαθνινύζεζεο ζέζεο θαη ιεηηνπξγίαο νρήκαηνο θαη ηελ θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο
πεξηζηαηηθώλ/πόξσλ. Δηδηθόηεξα:
- Ο ηειεκαηηθόο εμνπιηζκόο λα είλαη ζπκβαηόο κε ηα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο Aplicom
D/F Protocol θαη Garmin FMI interface.
- Ο ηειεκαηηθόο εμνπιηζκόο λα είλαη ζπκβαηόο κε ην ζύζηεκα Γηαρείξηζεο
Πεξηζηαηηθώλ, Πόξσλ θαη Σειεκαηηθώλ Γεδνκέλσλ.
- Σν όρεκα λα δηαζέηεη εγθέθαιν δεδνκέλσλ ζηόινπ (Fleet Board Controller) γηα λα
ππνζηεξίδεη θαη λα δηαζπλδέεηαη κε ην πξσηόθνιιν FMS CAN.
Οη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, δύλαηαη λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην
πθηζηάκελν ζύζηεκα θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηνςία ζε εγθαηάζηαζε ζε όρεκα,
εξρόκελνη ζε απεπζείαο ζπλελλόεζε κε ηε Γηεύζπλζε Δπηθνηλσληώλ & Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Α.Π.. (ηει. 2131603830).
 Κεληξηθή κνλάδα ηειεκαηηθήο
Να αλαθεξζεί ην πξνζθεξόκελν κνληέιν θαη ν θαηαζθεπαζηήο.
Δύξνο ηάζεο ηξνθνδνζίαο από 7 έσο 32 VDC ή κεγαιύηεξε.
Δλζσκαησκέλν GSM/GPRS modem θαη ελζσκαησκέλνο δέθηεο GPS πςειήο απόδνζεο
>=48 θαλάιηα, αθξίβεηα GPS <= 8 m.
Θέζε γηα θάξηα GSM SIM (δελ δεηείηαη θάξηα SIM).
Να ζπλνδεύεηαη από εμσηεξηθή θεξαία GSM / GPS.
Τπνζηήξημε πξσηνθόιισλ TCP θαη UDP γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζε εμππεξεηεηή
επηθνηλσληώλ.
Απηόκαηνο κεραληζκόο επαλαζύλδεζεο κέζσ δηθηύνπ GPRS ζε πεξίπησζε απώιεηαο ή
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμππεξεηεηή.
Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο κελπκάησλ ζηελ εζσηεξηθή κλήκε αλ δελ ππάξρεη ππεξεζία
GPRS θαη απνζηνιή απηώλ ησλ κελπκάησλ, όηαλ ε ππεξεζία GPRS αλαθηάηαη.
Γπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνύ απνκαθξπζκέλα (over the air firmware update).
Αξηζκόο ςεθηαθώλ θαη αλαινγηθώλ εηζόδσλ >= 4.
Αξηζκόο εμόδσλ >= 2.
Τπνζηήξημε πξσηνθόιινπ 1-wire γηα ηελ αλαγλώξηζε νδεγώλ κέζσ θιεηδηώλ i-Buttons.
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Αξηζκόο θιεηδηώλ i-Buttons 16.000.
Αξηζκόο ζεηξηαθώλ ζπξώλ RS-232 >= 2.
Τπνζηήξημε πξνδηαγξαθήο FMS CAN.
Αηζζεηήξαο επηηάρπλζεο.
Λεηηνπξγία αθύπληζεο θαη αλίρλεπζε θίλεζεο.
Αηζζεηήξαο εθθίλεζεο on / off θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο.
Απνζηνιή κελπκάησλ ζηνλ εμππεξεηεηή επηθνηλσληώλ κε βάζε ηνπο αθόινπζνπο θαλόλεο
θαη’ ειάρηζην: ρξνληθό δηάζηεκα, απόζηαζε, ελεξγνπνίεζε /απελεξγνπνίεζε θηλεηήξα, ΙD
νδεγνύ, απνηπρία επηθνηλσλίαο, εηζεξρόκελν SMS ή TCP κήλπκα, ζπκβάληα CAN.
Γπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ θαλόλσλ απνζηνιήο κελπκάησλ.
Τπνζηήξημε πξσηνθόιισλ αζθάιεηαο SSL, https ή άιια ηζνδύλακα πξσηόθνιια
αζθάιεηαο.
Να πεξηιακβάλεη θσηεηλέο ελδείμεηο (π.ρ. LED) γηα επηβεβαίσζε νξζήο ιεηηνπξγίαο.
Να είλαη δηαζπλδεδεκέλε κε ηε ζπζθεπή πινήγεζεο, ώζηε λα δξα σο γέθπξα επηθνηλσλίαο
κεηαμύ ηεο ζπζθεπήο πινήγεζεο θαη ηεο θεληξηθήο εθαξκνγήο.
ηεγαλνπνίεζε >=IP31.
 πζθεπή πινήγεζεο
Να αλαθεξζεί ην πξνζθεξόκελν κνληέιν θαη ν θαηαζθεπαζηήο.
Οζόλε αθήο LCD-TFT >= 7 ηληζώλ.
Φσλεηηθή πινήγεζε ζηα Διιεληθά.
Να πεξηιακβάλεη πξνεγθαηεζηεκέλν πιήξε Διιεληθό ράξηε νδηθνύ δηθηύνπ γηα πινήγεζε
κε δεδνκέλα όκνηα κε ηελ θεληξηθή εθαξκνγή.
Να πεξηιακβάλεη δέθηε GPS.
Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο αγαπεκέλσλ ηνπνζεζηώλ >= 100.
Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο πνξείαο >= 50.
Να ππνδεηθλύεη ηε ζσζηή ισξίδα θπθινθνξίαο.
Να αλαθνηλώλεη ην όλνκα ηεο νδνύ/ιεσθόξνπ.
Καηά ηε δηαδηθαζία πινήγεζεο ε εύξεζε νδνύ λα έρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο
ζπκπιήξσζεο.
Γπλαηόηεηα απηόκαηεο δεκηνπξγία πνξείαο κε πνιινύο ελδηάκεζνπο πξννξηζκνύο.
Απνθπγέο πνξείαο.
Δπηινγή ξύζκηζεο πνξείαο (ζπληνκόηεξνο ρξόλνο, απόζηαζε, εθηόο δξόκνπ).
Γπλαηόηεηα εληνπηζκνύ πιεζηέζηεξεο δηαζηαύξσζεο, δηεύζπλζεο, λνζνθνκείνπ,
βελδηλάδηθνπ θ.ν.θ.
Γπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο.
Να πεξηιακβάλεη ελεκεξώζεηο ραξηώλ ηνπιάρηζηνλ γηα 3 ρξόληα.
Να δέρεηαη θάξηα δεδνκέλσλ (π.ρ. SD card).
Να είλαη δηαζπλδεδεκέλε κέζσ θαισδίνπ ή αζύξκαηα κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηειεκαηηθήο
(ζπζθεπή παξαθνινύζεζεο ζέζεο - black box GPS - GPRS).
Γπλαηόηεηα ιήςεο θαη απνζηνιήο κελπκάησλ θεηκέλνπ κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο
από/πξνο ηελ θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθώλ/πόξσλ. Θα πξέπεη λα
επηβεβαηώλεηαη ε ιήςε ησλ κελπκάησλ (acknowledgements).
Γηα θάζε ιήςε κελύκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλδεημε ζηελ νζόλε.
Γπλαηόηεηα ζύλζεζεο κελύκαηνο κέζσ εηθνληθνύ πιεθηξνινγίνπ πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ
νζόλε αθήο.
Γπλαηόηεηα ιήςεο ηνπνζεζίαο πεξηζηαηηθνύ από ηελ θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο
πεξηζηαηηθώλ θαη απηόκαηε πινήγεζε θαηόπηλ επηινγήο από ην πιήξσκα ηνπ νρήκαηνο.
Γπλαηόηεηα ιήςεο πνιιαπιώλ ηνπνζεζηώλ θαη εκθάληζεο ηνπο ζε ιίζηα από ηελ θεληξηθή
εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθώλ.
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Γπλαηόηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ θαηάζηαζεο πξνο ηελ θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο
πεξηζηαηηθώλ. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 10 δηαθνξεηηθά κελύκαηα
θαηάζηαζεο (π.ρ. δηαζέζηκν ζην ζηαζκό, δηαζέζηκν κέζσ αζπξκάηνπ, κε-δηαζέζηκν, θαζ’
νδόλ, άθημε ζην πεξηζηαηηθό, αλαρώξεζε θ.ν.θ.).
Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ησλ κελπκάησλ θαηάζηαζεο από ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο
πεξηζηαηηθώλ (δεκηνπξγίαο λέαο ιίζηαο επηινγήο) ώζηε λα κελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
ινγηζκηθνύ ηεο ζπζθεπήο.
Απνζηνιή ηνπ εθηηκώκελνπ ρξόλνπ άθημεο ζην πεξηζηαηηθό θαζώο θαη ηεο απόζηαζεο πνπ
απνκέλεη σο απάληεζε αηηήκαηνο από ηελ θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο.
Γπλαηόηεηα δηαγξαθήο ησλ κελπκάησλ θαη ηνπνζεζηώλ πεξηζηαηηθώλ από ηελ θεληξηθή
εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθώλ.
Γπλαηόηεηα δεκηνπξγία θαη απνζηνιήο από ηελ θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο
πεξηζηαηηθώλ πξνδηαγεγξακκέλσλ κελπκάησλ θαη απνζήθεπζήο ηνπο ζηε ζπζθεπή >= 100.
Γπλαηόηεηα ιήςεο θαη απνζήθεπζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο από ηελ θεληξηθή εθαξκνγή
δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθώλ.
Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη λα πιεξνί πηζηνπνίεζε MIL810G
γηα αληνρή ζε θξαδαζκνύο.
Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη εληόο ησλ νξίσλ θαη’
ειάρηζηνλ: -20°C + 50°C.
 ΥΡΧΜΑΣΙΜΟ - ΗΜΑΝΗ
16.1. Σν όρεκα λα είλαη εξγνζηαζηαθά βακκέλν ζε θόθθηλε απόρξσζε.
16.2. Σν όρεκα λα θέξεη ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη θαη ηνπιάρηζηνλ κία επηγξαθή ζηελ αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη δύν απηνθόιιεηα
εκβιήκαηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο δηαζηάζεσλ 30Υ35 cm πεξίπνπ.
16.3. Κάζε όρεκα λα θέξεη επίζεο κία εηηθέηα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο ζεκαίεο ηεο Διιάδνο θαη
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θείκελν πνπ ζα πιεξνθνξεί ζρεηηθά κε ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο
πξνκήζεηαο από ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο, ην ζεκείν
ηνπνζέηεζεο θαη ην πεξηερόκελν ηεο εηηθέηαο ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλελλόεζε θαη ζύκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη Τπνδνκώλ ηνπ Α.Π..
16.4. Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ζήκαλζε εγθεθξηκέλε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία E/ECE/324,
E/ECE/TRANS/505 - Regulation No. 104 θαη ηα ζπκπιεξώκαηα απηήο 1 θαη 2:
Σν όρεκα λα θέξεη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο απηνθόιιεηεο κεκβξάλεο κηθξνπξηζκαηηθήο δνκήο
ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθόηεηαο Class C θαηάιιειεο γηα ηε ζήκαλζε νρεκάησλ, ειάρηζηνπ
ύςνπο 50mm ζηα αθόινπζα ζεκεία (γξακκηθή ζήκαλζε - line marking):
 Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα ιεπθνύ ρξώκαηνο θαηά κήθνο ησλ δύν πιατλώλ πιεπξώλ ηνπ
νρήκαηνο (δεμηά θαη αξηζηεξά).
16.5. Δμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ νρήκαηνο από θάζε θαηαζθεπαζηή, ε απαξαίηεηε
ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, θαζώο θαη ν νξηζηηθόο ζρεδηαζκόο ησλ
νπηζζναληαλαθιαζηηθώλ ισξίδσλ ζα θαζνξηζηνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ην Π..
 ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΥΗΣΙΚΗ ΗΜΑΝΗ
Ηρεηηθή ζήκαλζε
17.1. Σν όρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθή ζεηξήλα πνπ λα απνηειείηαη από εληζρπηή κηθξόθσλν - ερείν θαη λα παξάγεη ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ήρνπο (WAIL-YELP-HI/LO), ήρν
ειεθηξνληθήο θόξλαο (air horn) θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα δεκόζηαο αλαγγειίαο (public address).
17.2. Η ζεηξήλα λα παξάγεη ήρν έληαζεο 115 dB ηνπιάρηζηνλ ζε απόζηαζε 3 m, ε νπνία λα
πηζηνπνηείηαη από δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Η ζπρλόηεηα εθπνκπήο λα θπκαίλεηαη από 500 έσο
1800 Hz πεξίπνπ.
Οπηηθή ζήκαλζε
17.3. Η νπηηθή ζήκαλζε ησλ νρεκάησλ ζα απνηειείηαη από έλαλ θάξν ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ
νδήγεζεο.
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17.4. Ο θάξνο λα είλαη ζηξνβνζθνπηθόο, κε θαηάιιειν ρεηξηζκό εληόο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο
θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ηξνθνδνηηθή κνλάδα κε ηζρύ εμόδνπ ηνπιάρηζηνλ 18W.
Δλαιιαθηηθά, ζηξνβνζθνπηθόο ηερλνινγίαο LED κε δύν επίπεδα πνιιαπιώλ LED θαζ’ ύςνο.
17.5. Ο θάξνο λα θέξεη κνλνθόκκαην θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο από πιαζηηθό πιηθό
κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate, ρξώκαηνο εξπζξνύ, ή δηάθαλνπ εθόζνλ ην θσηηζηηθό παξάγεη
αλαιακπέο εξπζξνύ ρξώκαηνο. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθόηεηα γηα πέληε
(5) έηε ηνπιάρηζηνλ.
17.6. Η ειάρηζηε δηάκεηξνο ηνπ θάξνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150mm.
Πηζηνπνίεζε
17.7. Όιεο νη ζπζθεπέο ηεο ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο
ηύπνπ (EEC type-approval certificate) ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο
ζπκβαηόηεηαο γηα νρήκαηα.
 ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΟΥΗΜΑΣΟ
18.1. Έλαο (1) θνξεηόο ππξνζβεζηήξαο μεξάο θόλεσο, πιήξσζεο έσο 3 kg, ειάρηζηεο
θαηαζβεζηηθήο ηθαλόηεηαο 13Α, 55Β, C, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην Πξόηππν
ΔΛΟΣ/ΔΝ-3, ηνπνζεηεκέλν ζην ζάιακν νδήγεζεο, ν νπνίνο λα ζπλνδεύεηαη θαηά ηελ παξάδνζε
από ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αληαπόθξηζεο πξνο ην Πξόηππν ΔΛΟΣ/ΔΝ-3.
18.2. Όια ηα εξγαιεία πνπ ζπλνδεύνπλ ην όρεκα (γξύινο, εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνύ, ηξίγσλν
ζηάζκεπζεο, θαξκαθείν, θιπ.).
18.3. Έλα (1) δεύγνο αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ.
Ε. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ηερληθέο πξνζθνξέο λα ζπληαρζνύλ κε ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο ηεο παξνύζαο πξνδηαγξαθήο
πεξηγξάθνληαο ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν νρήκαηνο κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ κε θάζε δπλαηή
ιεπηνκέξεηα ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζώξηα παξεξκελεηώλ.
Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Σα παξαθάησ λα ζπλνδεύνπλ ηηο πξνζθνξέο:
1. Σετνικά ζηοιτεία
Σα παξαθάησ δεηνύκελα ηερληθά ζηνηρεία λα δειώλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα ππνβάιινληαη ζε
ηππσκέλα έληππα ηνπ θαηά πεξίπησζε θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ζε αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηνπ.
Σπρόλ ειιείςεηο ησλ δεηνύκελσλ ζηνηρείσλ από ηα έληππα κπνξνύλ λα θαιύπηνληαη κε απιή
έγγξαθε δήισζε ηνπ επί κέξνπο θαηαζθεπαζηή ηνπο πνπ ζα ζπλνδεύεη ηελ πξνζθνξά.
1.1.Κακπύιεο επηδόζεσλ θηλεηήξα (ηζρύο - ξνπή ζε αληηζηνηρία ζηξνθώλ ιεηηνπξγίαο) θαη ινηπά
ζηνηρεία θηλεηήξα (ηερληθά θπιιάδηα θιπ.).
1.2.Σερληθά ζηνηρεία θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη θηβσηίνπ ππνβηβαζκνύ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ
πξνζθεξόκελν ηύπν, ηνλ αξηζκό ηαρπηήησλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηάδνζεο.
1.3.Σερληθά ζηνηρεία ζπκπιέθηε, εάλ ππάξρεη.
1.4.Γηαζηάζεηο ηξνρώλ θαη ειαζηηθώλ επηζώηξσλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
1.5.Κύθινο ζηξνθήο νρήκαηνο (από ηνίρν ζε ηνίρν) από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
1.6.Δπηηάρπλζε 0-100 Κm/h θαη ηειηθή ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο.
1.7.Μέγηζηε αλαξξηρεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ νρήκαηνο.
1.8.Σερληθό θπιιάδην ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο.
1.9.Πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ηύπνπ (EEC type-approval certificate) θαη ηερληθά θπιιάδηα νπηηθήο
θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο, θαζώο θαη πηζηνπνίεζε έληαζεο ήρνπ ζεηξήλαο.
1.10. Σερληθό θπιιάδην πνκπνδέθηε νρήκαηνο.
1.11. Σερληθά θπιιάδηα ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο, παξαθνινύζεζεο ζέζεο θαη ιεηηνπξγίαο
νρήκαηνο.
2. τέδια
ρέδην γεληθήο δηάηαμεο ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθώλ όςεσλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο
ππό θιίκαθα. Σν ζρέδην λα πεξηιακβάλεη ηηκέο κέγηζησλ εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ, γσληώλ
πξνζέγγηζεο θαη απνρώξεζεο θαη εδαθηθή αλνρή.
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3. Βεβαιώζεις - Γικαιολογηηικά
3.1.Αληίγξαθν ηεο έγθξηζεο ηύπνπ, ή ηνπ δειηίνπ θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηύπνπ ηνπ
πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο από ηνλ αξκόδην θνξέα (ΤΠΟΜΔΓΙ) ή ελαιιαθηηθά από αληίζηνηρε
Δζληθή Αξρή νπνηαζδήπνηε ρώξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα ή ζε
νπνηαδήπνηε άιιε γιώζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπόκελε όκσο από επίζεκε κεηάθξαζε
ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
3.2.ύληνκν ηζηνξηθό πξνκεζεπηή θαη θαηαζθεπαζηή νρήκαηνο.
3.3.Πίλαθα εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο.
3.4.Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 γηα ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο.
3.5.Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 γηα ηελ εηαηξεία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ
νρήκαηνο.
Ζ. ΔΓΓΤΖΔΗ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη παξέρεη:
1. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο όρεκα θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ γηα ηξία (3) έηε
ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία.
Γελ γίλνληαη απνδεθηέο εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε επηκέξνπο εμαξηήκαηα ή πιηθά, παξά κόλν
γηα ην πιήξεο όρεκα.
2. Δγγύεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ.
3. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νρήκαηνο γηα
έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ από ηελ Τπεξεζία. ηα πιαίζηα
απηήο ηεο εγγύεζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζζσξεπηή θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε νρήκαηνο.
Όιεο νη εγγπήζεηο λα παξέρνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή θαη όρη από ηνπο επί κέξνπο θαηαζθεπαζηέο.
ε πεξίπησζε πνπ ην όρεκα ππνζηεί βιάβε, πνπ δηέπεηαη από ηνπο όξνπο ησλ εγγπήζεσλ θαη θαηά
ηε δηάξθεηα απηώλ, ε νπνία απαηηεί κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγείν επηζθεπήο, ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (κεηαθνξά κε πιαηθόξκα,
γεξαλνθόξν όρεκα, αθηνπιντθά εηζηηήξηα θιπ.) ην όρεκα ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν
ζπλεξγείν επηζθεπήο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία γηα ηηο εξγαζίεο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ηνπνζέηεζε ζε θάζε όρεκα εληόο ηεο δηάξθεηαο ηεο
εγγύεζεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο
εγγύεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα από ηα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ηνπνζεηεζνύλ ζε λνκνύο
ηεο ρώξαο όπνπ δελ ζα ππάξρνπλ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία, ν πξνκεζεπηήο, κεηά από αίηεκα
ηεο Τπεξεζίαο, νθείιεη είηε λα απνζηείιεη θηλεηό ζπλεξγείν είηε λα αλαιάβεη ηε δαπάλε κεηαθνξάο
(αθηνπιντθά εηζηηήξηα, θαύζηκα θιπ.) ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν.
Θ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξόκελν όρεκα θαη ηνλ εμνπιηζκό γηα δέθα
(10) έηε ηνπιάρηζηνλ.
2. Ο πξνκεζεπηήο λα δειώζεη ηελ έθπησζε πνπ παξέρεη ζηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ
αληαιιαθηηθώλ θαη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, σο πνζνζηό επί ηνπ εθάζηνηε επίζεκνπ
ηηκνθαηαιόγνπ ιηαληθήο θαη λα αλαθέξεη ηε ρξνληθή ηζρύ ηεο παξερόκελεο έθπησζεο. Διάρηζηε
απαηηνύκελε έθπησζε 20% ζηα αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε θαη 15% ζηηο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ.
3. Με ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνλ
επίζεκν ηηκνθαηάινγν ζπληήξεζεο (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) ηνπ νρήκαηνο, ζπλνδεπόκελν από
ππεύζπλε δήισζή ηνπο, κε ηελ νπνία ζα δεζκεύνληαη σο πξνο ηελ ηήξεζε απηνύ κέρξηο εθδόζεσο
λένπ. ηελ πεξίπησζε θαηαθύξσζεο δε θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο λα
δεζκεπηεί εγγξάθσο γηα ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηζρύνληνο ηηκνθαηαιόγνπ, ζε θάζε πεξίπησζε
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αλαλέσζεο θαη ηελ ηήξεζε απηνύ, γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ
ππνρξέσζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ ζηελ Τπεξεζία. Ο ηηκνθαηάινγνο ζπληήξεζεο δελ ππόθεηηαη
ζε αμηνιόγεζε.
4. Σα δύν πξώηα ζέξβηο (SERVICE) ηνπ νρήκαηνο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή, λα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, από εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο ζηα
ηδησηηθά εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία. Να δειώλεηαη κε ηελ πξνζθνξά ην πξόγξακκα ησλ δύν
απηώλ ζέξβηο (ρξνληθό δηάζηεκα, δηαλπζέληα ρηιηόκεηξα).
Η. ΔΝΣΤΠΑ-ΛΟΗΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ
 Κάζε όρεκα ζα ζπλνδεύεηαη από κία πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.

Κάζε όρεκα λα ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζπκκόξθσζεο ΔΚ (EEC
Certificate of Comformity).
 Γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ λα παξαδνζνύλ ηα αθόινπζα:
3.1. Γύν (2) εηθνλνγξαθεκέλνη θαηάινγνη/ηηκνθαηάινγνη αληαιιαθηηθώλ κε αξηζκό
νλνκαζηηθνύ, γηα ην όρεκα (ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή) ζε ειεθηξνληθή ή θαη έληππε κνξθή, νη
νπνίνη λα αλαλεώλνληαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο λέσλ.
3.2. Γύν (2) εγρεηξίδηα νδεγηώλ επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο επηπέδνπ ζπλεξγείνπ (WORKSHOP
MANUAL - ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή).
3.3. Γηα ην αξρείν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο & Τπνδνκώλ ηνπ ΑΠ:
 Σν πξναλαθεξόκελν πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο ΔΚ (EEC Certificate of Comformity) γηα
θάζε θαηαζθεπαζκέλν όρεκα.
 Σν δειηίν θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηύπνπ ηνπ αξκόδηνπ θνξέα ΤΠΤΜΔΓΙ, πνπ αλαθέξεηαη
ζην θαηαζθεπαζκέλν όρεκα κε ηελ ελ ιόγσ έγθξηζε ηύπνπ (ζηε γιώζζα έθδνζεο ή ζηελ Αγγιηθή
γιώζζα).
 Μία (1) πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ην όρεκα ζηελ
Διιεληθή γιώζζα.
 Με κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ, λα δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή
Παξαιαβήο θαη λα θνηλνπνηείηαη ζην ΑΠ / Γηεύζπλζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο & Τπνδνκώλ /
Σκήκα Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, θαηάζηαζε ζηελ νπνία λα πεξηέρνληαη ηα αθόινπζα: Αξηζκόο
πιαηζίνπ, αξηζκόο θηλεηήξα (εάλ ππάξρεη) θαη αξηζκόο (s/n) Π/Γ.
ΗΑ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
1. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη έσο θαη δύν (2) ηερληθνύο ηεο Τπεξεζίαο ζε ζέκαηα
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο γηα κία (1) εξγάζηκε εκέξα ζε
θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά πξνηίκεζε ζην λνκό Αηηηθήο. Να εθδνζνύλ
ζρεηηθέο βεβαηώζεηο εθπαίδεπζεο από ηνπο αληίζηνηρνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηνπο αληηπξνζώπνπο
ηνπο.
2. Ο πξνκεζεπηήο επίζεο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη έσο θαη έμη (6) νδεγνύο - ππξνζβέζηεο ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην ρεηξηζκό ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ γηα κία (1) εξγάζηκε εκέξα ζε
θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά πξνηίκεζε ζην λνκό Αηηηθήο.
3. Σπρόλ έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθώλ θαη ησλ νδεγώλ - ππξνζβεζηώλ από ηελ
Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεύζεηο γίλνπλ εθηόο Αηηηθήο θαζώο θαη παξνπζίαο δηεξκελέα,
βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
4. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζε όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο θάζεηο ηεο, ν
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο έληππεο ζεκεηώζεηο,
ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
5. Η νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο ηκεκαηηθήο
παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ από ηνλ πξνκεζεπηή, εθόζνλ απηή πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε. Δάλ
δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθή παξάδνζε, ε νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ
παξάδνζε ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ από ηνλ πξνκεζεπηή.
ΗΒ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
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ΗΓ. ΓΟΚΗΜΔ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Η αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ ζα πξνβεί ζηηο παξαθάησ θαη’ ειάρηζηνλ δνθηκέο :
1. Μαθξνζθνπηθό έιεγρν ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θηλεηήξα, ηνπ θσηηζκνύ, ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνύ, θιηκαηηζκνύ θαη γεληθά όισλ ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ νρήκαηνο.
2. Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ κε πνξεία ζε ειάρηζηε απόζηαζε 20
km, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη δπλακηθό έιεγρν πέδεζεο θαη επζηάζεηαο, ζπκπεξηθνξά ησλ
νρεκάησλ θαηά ηελ θίλεζε θ.ι.π.
Οη παξαπάλσ δνθηκέο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα (θπθινθνξία νρήκαηνο - αζθάιηζε) θαη δαπάλε ηνπ
πξνκεζεπηή.
Σα νρήκαηα ζα παξαιακβάλνληαη κόλνλ εθόζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
ΗΓ. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ
1. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδώζεη ηα ππό πξνκήζεηα νρήκαηα ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.., ζε
ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο.
Δμαηξείηαη ν κήλαο Αύγνπζηνο από ην ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο, εθόζνλ ε εκεξνκελία
παξάδνζεο ζπκπίπηεη εληόο ηνπ αλσηέξσ κήλα.
2. Η παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.. λα γίλεη κεηά από ζπλελλόεζε ηεο
πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαζώο θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ Απνζεθώλ.
3. Η παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
ΗΔ. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο,
ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ηε δηαδηθαζία
πνπ πεξηγξάθεηαη αθνινύζσο ζηελ Αμηνιόγεζε Σερληθώλ Πξνζθνξώλ.
ΗΣ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Βνεζεηηθώλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ, 4Υ4, ηύπνπ εκηθνξηεγά pick up, δηπινθάκπηλα
1.

2.

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο
αμηνινγνύληαη κόλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζύκθσλεο
κε ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
Η βαζκνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα Κξηηήξηα
Αμηνιόγεζεο, όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.
Κριηήριο

σνηελεζηής
Βαρύηηηας (%)

Α’ ΟΜΑΓΑ
Δπιδόζεις
1. Σειηθή ηαρύηεηα (παξ. Σ 2.1)
2. Δπηηάρπλζε από 0-100 km/h (παξ. Σ 2.2)
Γιαζηάζεις
3. Γσλία πξνζέγγηζεο (παξ. Σ 3.4)
4. Γσλία απνρώξεζεο (παξ. Σ 3.5)
5. Γσλία θιίζεο (παξ. Σ 3.6)
6. Δδαθηθή αλνρή (παξ. Σ 3.7)
7. Κύθινο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο από ηνίρν ζε ηνίρν (παξ.
Σ 3.8)
8. Γσλία αλαηξνπήο (παξ. Σ 3.9)
9. Δκβαδόλ πιαηθόξκαο θόξησζεο (παξ. Σ 3.10)
Πλαίζιο
10. Χθέιηκν θνξηίν (παξ. Σ 4.2)
11. Ιζρύο θηλεηήξα (παξ. Σ 5.1)
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3
1
1
1
1
2
4
3
12
13
6

12. Ρνπή θηλεηήξα (παξ. Σ 5.2)
13. Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ (παξ. Σ 6)
14. Μόληκε ηεηξαθίλεζε (παξ. Σ 8.5)
15. Γπλαηόηεηα αλαζηνιήο δηαθνξηζκνύ ζε όινπο ηνπο
άμνλεο (παξ. Σ 8.6)
16. Ηιεθηξηθό ζύζηεκα, πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο
Π/Γ (παξ. Σ 14.6.3)
17. Οπηηθή θαη ερεηηθή ζήκαλζε, έληαζε ήρνπ ζεηξήλαο
(παξ. Σ. 17.2)
ΤΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΓΑ

6
4
8
8
1
1
75

Β’ ΟΜΑΓΑ
18. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο όρεκα (παξ.
Η 1)
19. Δγγύεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο (παξ.
Η 2)
20. Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, δηάζεζε (παξ. Θ 1)
21. Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, πξνκήζεηα (παξ. Θ 2)
22. Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, εξγαζίεο ζπληήξεζεο
(παξ. Θ 2)
23. Υξόλνο παξάδνζεο (παξ. ΙΓ)
ΤΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΓΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
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Βαζκνιόγεζε θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο
Η βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ,
απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Δηδηθόηεξα:
Κξηηήξην 1 - Σειηθή ηαρύηεηα: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ηειηθή ηαρύηεηα
180 km/h, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 2 - Δπηηάρπλζε 0-100 km/h: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα επηηάρπλζε
0-100 km/h ζε 11 sec, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 3 - Γσλία πξνζέγγηζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα γσλία
πξνζέγγηζεο 35ν, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 4 - Γσλία απνρώξεζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα γσλία
απνρώξεζεο 28ν, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 5 - Γσλία θιίζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα γσλία θιίζεο 30ν,
αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 6 - Δδαθηθή αλνρή: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα εδαθηθή αλνρή 250
mm, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 7 - Κύθινο ζηξνθήο: 100 γηα ηε κέγηζηε απαίηεζε, 120 γηα θύθιν ζηξνθήο 11
m, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 8 - Γσλία αλαηξνπήο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα γσλία αλαηξνπήο
50ν, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 9 - Δκβαδόλ πιαηθόξκαο θόξησζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα
εκβαδόλ 2,5 m2, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 10 - Χθέιηκν θνξηίν: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα σθέιηκν θνξηίν
1200 kg, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 11 - Ιζρύο θηλεηήξα: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ηζρύ θηλεηήξα 150
kW, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 12 - Ρνπή θηλεηήξα: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ξνπή θηλεηήξα 500
Νm, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
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Κξηηήξην 13 - Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120
γηα ρσξεηηθόηεηα 85 l, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 14 - ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο - κόληκε ηεηξαθίλεζε κε θεληξηθό δηαθνξηθό:
100 εάλ δελ ππάξρεη κόληκε ηεηξαθίλεζε κε θεληξηθό δηαθνξηθό, 120 εάλ ππάξρεη κόληκε
ηεηξαθίλεζε κε θεληξηθό δηαθνξηθό.
Κξηηήξην 15 - ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο - Γπλαηόηεηα αλαζηνιήο δηαθνξηζκνύ ζε
όινπο ηνπο άμνλεο: 100 εάλ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα αλαζηνιήο δηαθνξηζκνύ ζε όινπο
ηνπο άμνλεο, 120 εάλ ππάξρεη.
Κξηηήξην 16 - Ηιεθηξηθό ζύζηεκα, πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο Π/Γ: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ιεηηνπξγία από 136 - 174 MHz, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα
ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 17 - Οπηηθή θαη ερεηηθή ζήκαλζε, έληαζε ήρνπ ζεηξήλαο: 100 γηα 115 dB, 101
γηα 116 dB, 103 γηα 117 dB, 107 γηα 118 dB, 114 γηα 119 dB θαη 120 γηα 120 dB.
Κξηηήξην 18 - Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο όρεκα: 100 γηα ηελ ειάρηζηε
απαίηεζε, 120 γηα εγγύεζε πέληε (5) έηε, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 19 - Δγγύεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120
γηα εγγύεζε δέθα (10) έηε, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 20 - Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, δηάζεζε: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120
γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα δεθαπέληε (15) έηε, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα
ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 21 - Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, πξνκήζεηα: 100 γηα πξνκήζεηα
αληαιιαθηηθώλ κε ηελ ειάρηζηε έθπησζε, 120 γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ κε έθπησζε
40% γηα δέθα (10) έηε, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 22 - Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, εξγαζίεο ζπληήξεζεο: 100 γηα εξγαζίεο
ζπληήξεζεο κε ηελ ειάρηζηε έθπησζε, 120 γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο κε έθπησζε 30% γηα
δέθα (10) έηε, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 23 - Υξόλνο παξάδνζεο: 100 γηα ηε κέγηζηε απαίηεζε, 120 γηα ρξόλν παξάδνζεο
έσο ηξεηο (3) κήλεο, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.

Παξαηήξεζε: Ο νξηζκόο ηεο ηηκήο πνπ ιακβάλεη 120 ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο δελ ζπλεπάγεηαη ηε
ζέζπηζε αληίζηνηρνπ επηηξεπόκελνπ νξίνπ θαη ηζρύνπλ νη απαηηήζεηο ησλ θαηά πεξίπησζε παξαγξάθσλ ηεο
παξνύζαο.
εκείσζε: Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηνπ επηκέξνπο
ζπληειεζηή βαξύηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθύπηεη από
ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δύν νκάδσλ.
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν:
U = ζ1*Β1 + ζ2*Β2 +......+ζλ*Βλ, όπνπ ζλ είλαη ν ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ λ θαη Βλ ε
βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ λ.
Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξόηεξε από 100 βαζκνύο (ήηνη πνπ δελ θαιύπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο
από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) επηθέξνπλ ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Η ηειηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 βαζκνύο.

Αζήλα
ΠΡΟ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
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