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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
Φνξεηνύ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 6-500
1 ΚΟΠΟ - ΓΔΝΙΚΑ
1.1
θνπόο ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο
ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην θνξεηό
αληιεηηθό ζπγθξόηεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Οη ππό πξνκήζεηα αληιίεο ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ θαηά ηόπνπο Τπεξεζηώλ ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί από πιεκκύξεο.
1.2
Σν θνξεηό αληιεηηθό ζπγθξόηεκα πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα άληιεζεο λεξνύ από
πιεκκπξηζκέλνπο ρώξνπο (ππόγεηα νηθηώλ, εξγνζηαζίσλ θ.α.).
1.3
Δπηπιένλ πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα άληιεζεο λεξνύ από ζάιαζζα, δεμακελέο
λεξνύ ή άιιεο πεγέο λεξνύ θαη εθηόμεπζε απηνύ γηα ηελ εθηέιεζε
απνηειεζκαηηθνύ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ.
1.4
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα είλαη όζνλ ην δπλαηόλ πεξηνξηζκέλεο
γηα επρέξεηα κεηαθνξάο από ηα νρήκαηα ηεο Τπεξεζίαο θαη ην βάξνο ηνπ κηθξό
ώζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά ηνπ από 2 άηνκα.
1.5
Η αλαθνξά ή/θαη παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα δελ αλαηξεί ηελ απνδνρή
λεώηεξσλ ή ηζνδύλακσλ πξνηύπσλ.
1.6
Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο
Τπεξεζίαο. Σερληθή πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο από ηηο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζα απνξξίπηεηαη.
1.7
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.
2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
2.1
Περιγραθή
2.1.1. Σν θνξεηό αληιεηηθό ζπγθξόηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηελ θπγνθεληξηθή
ππξνζβεζηηθή αληιία, ηνλ θηλεηήξα θαη ην πιαίζην κεηαθνξάο.
2.1.2. Πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ππξνζβεζηηθή ρξήζε.
2.2
Πρόησπα – Πιζηοποιηηικά – Γενικές απαιηήζεις
2.2.1. Σν ππό πξνκήζεηα αληιεηηθό ζπγθξόηεκα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ πξνηύπνπ ΔΝ 14466 «Αληιίεο ππξόζβεζεο Φνξεηέο αληιίεο - Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη απόδνζεο, δνθηκέο» θαη λα
ηαμηλνκείηαη ζύκθσλα κε ην ΔΝ 1028-1: FPN 6 – 500 ή ζύκθσλα κε ην ΔΝ
14466: PFPN 6 – 500 ή κε αλώηεξε ηαμηλόκεζε.
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2.7
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2.7.2.

Σν αληιεηηθό ζπγθξόηεκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εξγνζηάζην αληιηώλ πνπ
λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή ηζνδύλακν, λα
αληηπξνζσπεύεηαη ζηε ρώξα καο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή
ππνζηήξημε θαη κε απόζεκα αληαιιαθηηθώλ.
Η εηαηξεία πνπ ζα παξέρεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ αληιεηηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή
ηζνδύλακν.
Δπιδόζεις Ανηληηικού σγκροηήμαηος
Οη επηδόζεηο ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, γηα άληιεζε λεξνύ από βάζνο 3
κέηξσλ ζύκθσλα κε ηα ΔΝ 1028-1 θαη 1028-2 ή ην EN 14466 λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 500 l/min ζε πίεζε όρη κηθξόηεξε ησλ 6 bar.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ αλώηαηε πίεζε πνπ επηηπγράλεη ε αληιία
ζε κεδεληθή παξνρή (κε όια ηα ζηόκηα εμόδνπ θιεηζηά), ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη
θακηά δηαξξνή.
Δσκολία Μεηαθοράς
Σν ζπλνιηθό βάξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ζηε βαζηθή ηνπ έθδνζε ρσξίο ηπρόλ
πξόζζεηεο δηαηάμεηο όπσο ηξνρνί κεηαθνξάο θιπ., πιήξεο θαπζίκνπ, ιηπαληηθώλ
θαη κπαηαξίαο (έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία) λα είλαη κέρξη 100 kg.
Να θέξεη ηέζζεξηο (4) πηπζζόκελεο ή αλαδηπινύκελεο ρεηξνιαβέο επελδεδπκέλεο
κε ειαζηηθό ή πιαζηηθό πιηθό κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα γηα ηελ κεηαθνξά
ηνπ.
Η ζρεδίαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ε ζέζε ησλ ρεηξνιαβώλ λα είλαη ηέηνηα ώζηε
θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θίλεζε ησλ πνδηώλ ησλ αηόκσλ
πνπ ην κεηαθέξνπλ.
Αζθάλεια Προζωπικού
Σν ζπγθξόηεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα ζε όια ηα
ζεξκαηλόκελα θαη θηλνύκελα θαηά ηελ ιεηηνπξγία κέξε, ώζηε λα απνθιείεηαη ν
ηπραίνο ηξαπκαηηζκόο ησλ ρεηξηζηώλ.
Κινηηήρας ανηλίας
Να είλαη βελδηλνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο θαη λα απνδίδεη ηελ ηζρύ πνπ ρξεηάδεηαη ε
αληιία γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδόζεώλ ηεο, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη
κεγαιύηεξε ή ίζε από 12 kW.
Να θέξεη ειεθηξνγελλήηξηα πνπ λα απνδίδεη επαξθή ηζρύ γηα ην ζύζηεκα
αλάθιεμεο θαη γηα ηελ θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο θαζώο θαη ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο ζηνλ πξνβνιέα εξγαζίαο.
Σν ζύζηεκα εθθίλεζεο λα θέξεη ειεθηξηθό εθθηλεηήξα (κίδα) κε ρεηξηζηήξηνθνκβίν ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ειέγρνπ θαη κπαηαξία επαξθνύο ρσξεηηθόηεηαο (λα
δειώλεηαη). Δπηπιένλ λα θέξεη θαη ρεηξνθίλεην ζύζηεκα εθθίλεζεο κε ηξάβεγκα
ζρνηληνύ πνπ αλαδηπιώλεηαη απηόκαηα.
Η δεμακελή θαπζίκνπ λα έρεη ρσξεηηθόηεηα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ζπλερή
ιεηηνπξγία ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπιάρηζηνλ γηα (1) ώξα ρσξίο
αλεθνδηαζκό ζηηο ζπλζήθεο πνπ νξίδνληαη από ηελ παξ. 5.2.10.1 (Independent
operation) ηνπ EN 14466 θαη ζε θακία πεξίπησζε κηθξόηεξε ησλ 5 ιίηξσλ.
Πσροζβεζηική ανηλία
Να είλαη θπγνθεληξηθή, ζπλδεδεκέλε ζηνλ θηλεηήξα κε ζπκπιέθηε απηόκαηεο ή
επηιεθηηθήο εκπινθήο. Ο άμνλαο ηεο αληιίαο θαη ν ζηξόθαινο ηνπ θηλεηήξα λα
βξίζθνληαη ζε επζεία δηάηαμε.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από νξείραιθν ή από θξάκαηα ειαθξώλ κεηάιισλ κε
άμνλα από αλνμείδσην ράιπβα.
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Η αληιία πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζηόκην ή ζηόκηα γηα ηελ πιήξε
απνζηξάγγηζή ηεο.
2.7.4. Η αληιία πξέπεη λα θέξεη ζύζηεκα πξνπιήξσζεο, κε θαηά πξνηίκεζε
εκβνινθόξν αληιία θελνύ θαη πεξαηηέξσ θαηά πξνηίκεζε απηόκαην, ην νπνίν λα
εμαζθαιίδεη ηελ δεκηνπξγία θελνύ γηα πξαγκαηνπνίεζε άληιεζεο λεξνύ ζε ρξόλν
κηθξόηεξν από 30 sec, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5.2.12 (Priming time) ηνπ EN 14466.
2.7.5. Σν ζύζηεκα πξνπιήξσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ δεκηνπξγία θελνύ γηα
πξαγκαηνπνίεζε αλαξξόθεζεο λεξνύ από πεγή βάζνπο κεγαιύηεξνπ ή ίζνπ ησλ
6 κέηξσλ.
2.7.6. Η αληιία λα θέξεη έλα ζηόκην αλαξξόθεζεο κε δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 2 ½ ηληζώλ,
ην νπνίν λα θέξεη κηα αθαηξεηή πξνζηαηεπηηθή εζράξα-θίιηξν από κέηαιιν
αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε θαη ηαρπζύλδεζκν ηύπνπ STORZ -65 κε ζηεγαλό πώκα.
2.7.7. Η αληιία λα θέξεη έλα (1) ζηόκηα εθηόμεπζεο ειάρηζηεο δηακέηξνπ 2 ½ ηληζώλ,
εθνδηαζκέλν κε δηαθόπηε ηύπνπ «screw down valve» πνπ λα αλνίγεη θαη λα
θιείλεη κε επθνιία ζε νπνηαδήπνηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο θαη κε
ηαρπζύλδεζκν ηύπνπ STORZ-65 κε ζηεγαλό πώκα.
2.8
Πίνακας οργάνων ελέγτοσ-τειριζηήρια
2.8.1. Σν ζπγθξόηεκα λα θέξεη ζε θαηάιιειε ζέζε ηα όξγαλα θαη ηα ρεηξηζηήξηα πνπ
είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
2.8.2. Όια ηα όξγαλα ειέγρνπ θαη ηα ρεηξηζηήξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα είλαη
εξγνλνκηθά δηεπζεηεκέλα γηα επρέξεηα ειέγρνπ θαη ρεηξηζκώλ θαη ηαπηόρξνλα
επαξθώο πξνζηαηεπκέλα από πηζαλή δεκηά θαη από δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
2.8.3. ηα όξγαλα λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα:
- Μαλόκεηξν εμαγσγήο, κε ελδείμεηο ηνπιάρηζηνλ ζε bar.
- Μαλόκεηξν εηζαγσγήο (κε δπλαηόηεηα κέηξεζεο θαη ππνπηέζεσλ), κε ελδείμεηο
ηνπιάρηζηνλ ζε bar.
- Μεηξεηήο σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
- Δλδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο πίεζεο ιηπαληηθνύ θηλεηήξα.
2.9
Προβολέας εργαζίας
Σν ζπγθξόηεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλαλ ξπζκηδόκελν πξνβνιέα
εξγαζίαο πνπ λα ιεηηνπξγεί από ηελ κπαηαξία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, λα θέξεη ιπρλία
θαηάιιειεο απόδνζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5.1.7.2 (Lighting) ηνπ EN 14466.
2.10
Υρωμαηιζμός
2.10.1. Οη εθηεζεηκέλεο εμσηεξηθέο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο (πιαίζην κεηαθνξάο θ.ι.π.)
πνπ δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από αλνμείδσηα πιηθά, πξέπεη λα είλαη βακκέλεο
κε ρξώκα αξίζηεο πνηόηεηαο ζε ζάιακν βαθήο.
2.10.2. Σν αληιεηηθό ζπγθξόηεκα λα έρεη σο βαζηθό ρξώκα ην θόθθηλν (ελδεηθηηθά ζην
πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ή ην θέιπθνο ηεο αληιίαο).
3 ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ
Κάζε αληιεηηθό ζπγθξόηεκα λα ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα:
3.1
Πέληε (5) ηεκάρηα ζσιήλσλ αλαξξόθεζεο από εληζρπκέλν ειαζηηθό δηακέηξνπ 65
mm, κήθνπο 2 κέηξσλ έθαζην, κε ηππνπνηεκέλνπο ηαρπζπλδέζκνπο ηύπνπ STORZ65 από θξάκα ειαθξνύ κεηάιινπ ζε θάζε άθξν.
3.2
Έλα (1) θίιηξν αλαξξόθεζεο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θαη ηαρπζύλδεζκν ηύπνπ
STORZ-65.
3.3
Γύν (2) θιεηδηά γηα ηελ ζύζθημε ηαρπζπλδέζκσλ ηύπνπ STORZ-65..
3.4
Έλα (1) ζεη εξγαιείσλ (tool kit), εθ΄ όζνλ απηό πξνβιέπεηαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
2.7.3.
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‘Έλα (1) ζεη αληαιιαθηηθά αξρηθήο ππνζηήξημεο απνηεινύκελν από αλαθιεθηήξεο
(κπνπδί), θίιηξν ιαδηνύ, θίιηξν αέξα (εάλ ππάξρεη), θίιηξν θαπζίκνπ (εάλ
ππάξρεη) γηα κία αιιαγή.
4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ηερληθέο πξνζθνξέο λα ζπληαρζνύλ κε ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο ηεο παξνύζαο
πξνδηαγξαθήο πεξηγξάθνληαο ηα πξνζθεξόκελα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα κε θάζε
δπλαηή ιεπηνκέξεηα ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζώξηα παξεξκελεηώλ.
Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Σα παξαθάησ λα ζπλνδεύνπλ ηηο πξνζθνξέο:
4.1
Σερληθά θπιιάδηα (prospectus) ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ
ηνλ θηλεηήξα, ηελ αληιία θαη ην ζύζηεκα πξνπιήξσζεο.
4.2
Γηαγξάκκαηα επηδόζεσλ ηεο αληιίαο κε αληηζηνηρία παξνρήο, πίεζεο.
4.3
Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο όηη ε
πξνζθεξόκελε αληιία αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ 14466 κε
θαηεγνξηνπνίεζε ΔΝ 14466-PFPN 10–1500 ή ΔΝ 1028-1-FPN 10 – 1500.
4.4
Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πεξί ζπκκόξθσζεο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο
κε ηνπο ζρεηηθνύο Δπξσπατθνύο θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο (EC Declaration of
Conformity).
4.5
Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ
αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο.
4.6
Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 γηα ηελ εηαηξεία ηερληθήο
ππνζηήξημεο αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο.
4.7
Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ή ηνπ επίζεκνπ
αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα γηα ηνλ αξηζκό εηεζίσλ πσιήζεσλ θαηλνύξγησλ
αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζηε ρώξα καο ή ζηελ Δπξώπε ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία..
5 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη παξέρεη εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ηξία (3) έηε ηνπιάρηζηνλ από ηελ
παξαιαβή ηνπο.
6 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
6.1
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξόκελν
αληιεηηθό ζπγθξόηεκα γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ. Να ππνβιεζεί παξάιιεια
θαη αληίζηνηρε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ ηελ
δπλαηόηεηα δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ πέξαλ ησλ 10 εηώλ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο αληίζηνηρε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ απνδνρή
ηνπ πξόζζεηνπ ρξόλνπ δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ.
6.2
Ο πξνκεζεπηήο λα δειώζεη ηελ έθπησζε πνπ παξέρεη ζηελ πξνκήζεηα ησλ
αλσηέξσ αληαιιαθηηθώλ, σο πνζνζηό επί ηνπ εθάζηνηε επίζεκνπ ηηκνθαηαιόγνπ
ιηαληθήο.
6.3
Με ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα
θαηαζέζνπλ ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθώλ ηεο ππξνζβεζηηθήο αληιίαο,
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 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.
3.5
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7 ΔΝΣΤΠΑ
7.1
Κάζε ζπγθξόηεκα λα ζπλνδεύεηαη από κία πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ηνλ θηλεηήξα θαη ηελ αληιία, ζηελ Διιεληθή
γιώζζα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
7.2
Κάζε ζπγθξόηεκα λα ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν ηεο Γήισζεο Πηζηόηεηαο ΔΚ
(EC Declaration of Conformity).
7.3
Γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα ζπγθξνηεκάησλ λα παξαδνζνύλ ηα αθόινπζα:
7.3.1. Γύν (2) εηθνλνγξαθεκέλνη θαηάινγνη αληαιιαθηηθώλ κε αξηζκό νλνκαζηηθνύ, γηα
ηνλ θηλεηήξα θαη ηελ αληιία (ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή) ζε ειεθηξνληθή ή θαη
έληππε κνξθή, νη νπνίνη λα αλαλεώλνληαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο λέσλ.
7.3.2. Γύν (2) εγρεηξίδηα νδεγηώλ επηζθεπήο θηλεηήξα επηπέδνπ ζπλεξγείνπ
(WORKSHOP MANUAL - ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή).
7.3.3. Γύν (2) εγρεηξίδηα νδεγηώλ επηζθεπήο αληιίαο επηπέδνπ ζπλεξγείνπ
(WORKSHOP MANUAL - ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή).
7.3.4. Γύν (2) πιήξεηο ζεηξέο εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ηνλ
θηλεηήξα θαη ηελ αληιία ζηελ Διιεληθή γιώζζα γηα ην αξρείν ηεο Γηεύζπλζεο
Σερληθήο Τπνζηήξημεο & Τπνδνκώλ ηνπ ΑΠ.
8 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
8.1
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη έσο θαη ηέζζεξηο (4) ηερληθνύο ηεο
Τπεξεζίαο ζε ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ
ζπγθξνηήκαηνο (θηλεηήξαο θαη αληιία) γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκε εκέξα ζε
θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά πξνηίκεζε ζην Ν. Αηηηθήο. Να
εθδνζνύλ ζρεηηθέο βεβαηώζεηο εθπαίδεπζεο από ηνπο αληίζηνηρνπο θαηαζθεπαζηέο
ή ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο.
8.2
Δπίζεο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη έσο θαη δέθα (10) ππξνζβέζηεο ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηνλ ρεηξηζκό ησλ ζπγθξνηεκάησλ γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκε
εκέξα ζε θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά πξνηίκεζε ζην Ν.
Αηηηθήο.
8.3
Σπρόλ έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθώλ θαη ησλ ππξνζβεζηώλ από ηελ
Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεύζεηο γίλνπλ εθηόο Αηηηθήο θαζώο θαη
παξνπζίαο δηεξκελέα, βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
8.4
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.
8.5
Η νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο
ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ησλ ζπγθξνηεκάησλ 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.
9 ΓΟΚΙΜΔ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ε Δπηηξνπή παξαιαβήο νθείιεη λα πξνβεί θαη ζηηο
αθόινπζεο θαη’ ειάρηζηνλ δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζε έλα (1) ηνπιάρηζηνλ ζπγθξόηεκα:
9.1
Γνθηκή εθθίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο.
9.2
Γνθηκή άληιεζεο λεξνύ από βάζνο ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξσλ θαη εθηόμεπζε λεξνύ από
ην ζηόκην εμόδνπ κε ζσιήλα θαη απιό πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Π..
9.3
Γνθηκή ζπζηήκαηνο θελνύ, ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε θιεηζηά ηα ζηόκηα
αλαξξόθεζεο θαη εθηόμεπζεο. Η έλδεημε ζην καλόκεηξν εηζαγσγήο λα θζάζεη ζην
ζεκείν -0,6 bar ζε ρξόλν έσο 30 sec.
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10 ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
10.1
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδώζεη ηα ππό πξνκήζεηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα
ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.., ζε ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο
από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο.
10.2
Η παξάδνζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.. λα γίλεη κεηά από
ζπλελλόεζε ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαζώο θαη ηεο
Γηνίθεζεο ησλ Απνζεθώλ.
10.3
Η παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
11 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ.
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.
12 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Φνξεηνύ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο
1.
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.
2.
Η βαζκνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα Κξηηήξηα
Αμηνιόγεζεο, όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.
α/α

1
2
3
4
5

6
7
8
9

3.

3.1.

3.2.

Κριηήριο
Α’ ΟΜΑΓΑ
Δπηδόζεηο αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο (Παξνρή –
Πίεζε) (παξ. 2.3)
Βάξνο αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο (παξ. 2.4.1)
Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ (παξ. 2.6.4)
ύζηεκα πξνπιήξσζεο (παξ. 2.7.4)
Βάζνο πξνπιήξσζεο (παξ. 2.7.5)
ΤΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΓΑ
Β’ ΟΜΑΓΑ
Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (παξ. 5)
Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, δηάζεζε (παξ. 6.1)
Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, πξνκήζεηα (παξ. 6.2)
Υξόλνο Παξάδνζεο (παξ. 10)
ΤΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

σνηελεζηής
Βαρύηηηας (%)
40
15
5
5
10
75
13
2
4
6
25
100

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 - Δπηδόζεηο αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε,
120 γηα παξνρή 800 l/min ζε πίεζε 6 bar, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο
ηηκέο.
Κξηηήξην 2 - Βάξνο αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο: 100 γηα ηε κέγηζηε απαίηεζε, 120
γηα βάξνο 60 kg, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
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3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

Κξηηήξην 3 - Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε,
120 γηα ρσξεηηθόηεηα 10 ιίηξα.
Κξηηήξην 4 - ύζηεκα πξνπιήξσζεο: 100 γηα ζύζηεκα πξνπιήξσζεο ρσξίο
εκβνινθόξν αληιία θελνύ, 110 γηα ρεηξνθίλεην ζύζηεκα πξνπιήξσζεο κε
εκβνινθόξν αληιία θελνύ, 120 γηα απηόκαην ζύζηεκα πξνπιήξσζεο κε
εκβνινθόξν αληιία θελνύ.
Κξηηήξην 5 - Βάζνο πξνπιήξσζεο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα βάζνο 8
κέηξσλ.
Κξηηήξην 6 - Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα
εγγύεζε πέληε (5) έηε, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 7 - Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, δηάζεζε: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε,
120 γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα δεθαπέληε (15) έηε, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα
ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 8 - Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, πξνκήζεηα: 100 γηα πξνκήζεηα
αληαιιαθηηθώλ ρσξίο έθπησζε, 120 γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ κε ηε κέγηζηε
πξνζθεξόκελε έθπησζε, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 9 - Υξόλνο παξάδνζεο: 100 γηα ηε κέγηζηε απαίηεζε, 120 γηα ρξόλν
παξάδνζεο έσο δύν (2) 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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