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Δηδηθνύ Γηαζσζηηθνύ Ορήκαηνο κεηαθίλεζεο ζε ρηόλη (snowmobile).
1. ΚΟΠΟ
θνπόο ηεο παξνύζαο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο γηα ηελ πξνκήζεηα δύν (2) Δηδηθώλ Γηαζσζηηθώλ Ορεκάησλ
κεηαθίλεζεο ζε ρηόλη (snowmobile) ζπλνδεπόκελσλ από έλα (1) ηξέηιεξ γηα ηε κεηαθνξά
ηνπο. Σα νρήκαηα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ απνζηνιή θαη ην έξγν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ
ώκαηνο θαη εηδηθόηεξα ζηελ έξεπλα θαη δηάζσζε θηλδπλεπόλησλ αηόκσλ, ζε εδάθε κε
πξνζπειάζηκα από ζπκβαηηθά ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα εδάθε δύζθνια
θαη δύζβαηα, κε πςειό πνζνζηό ρηνληνύ θαη κεγάιεο θιίζεηο.
2. ΠΡΟΣΤΠΑ – ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
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.
3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Σα πξνζθεξόκελα νρήκαηα κεηαθίλεζεο ζε ρηόλη (snowmobile) ζα πξέπεη:
3.1. Να είλαη θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, θαηαζθεπήο ηνπ ηδίνπ ή κεηαγελέζηεξνπ έηνπο
από ην έηνο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
3.2. Να δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE.
3.3. Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηνλ Δπξσπατθό Καλνληζκό 2016/1628.
3.4. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από εξγνζηάζην πνπ δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο ISO 9001, κε πεδίν εθαξκνγήο αληίζηνηρν κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ
εηδώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.
3.5. Να αληηπξνζσπεύνληαη ζηε ρώξα καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή
ππνζηήξημε θαη κε απόζεκα αληαιιαθηηθώλ.
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4. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
4.1. Ορισμός οτήματος
4.1.1. Σν ελ ιόγσ όρεκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κεραλνθίλεησλ έιθεζξσλ (snowmobile).
Γηαζέηεη θηλεηήξηα εξπύζηξηα ζπλζεηηθνύ πιηθνύ θαη πέδηια ειέγρνπ θαηεύζπλζεο. Έρεη
ηε δπλαηόηεηα θίλεζεο ζε ρηνλνζθεπή πεξηνρή, κε κεγάιε ηαρύηεηα θαη ζε έδαθνο κε
κεγάιε θιίζε.
4.1.2. Σν πξνζθεξόκελν όρεκα ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Snowmobile Utility, έρνληαο
κεγάιεο δπλαηόηεηεο ζε βαζύ ρηόλη (deep snow) θαη κεγάιε κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα
αθόκα θαη ζε κεγάιε αλσθέξεηα.
4.2. Γενικές Απαιτήσεις
4.2.1. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο δύν (2) αηόκσλ κε πιάηε ζηήξημεο γηα ην
ζπλεπηβάηε.
4.2.2. Να δηαζέηεη ζύλδεζκν ξπκνύιθεζεο «θνηζαδόξν» ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. Να έρεη
ηε δπλαηόηεηα ξπκνύιθεζεο ηξέηιεξ (έιθεζξν) κηθηνύ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 100 θηιώλ.
4.2.3. Να είλαη εύθνιν ζηνλ ρεηξηζκό θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη απηόο κε απιέο θηλήζεηο.
4.2.4. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα θίλεζεο όπηζζελ.
4.2.5. Να έρεη ζράξα κεηαθνξάο θαη πξνζδέζεσο εμνπιηζκνύ ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο.
Διάρηζην βάξνο αληνρήο ζράξαο ηα 60 θηιά (ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην σθέιηκν βάξνο).
4.2.6. Να δηαζέηεη θώηα πνξείαο.
4.2.7. Να δηαζέηεη ζεξκαληηθά ρεξηώλ θαη αληίρεηξα.
4.2.8. Να δηαζέηεη θώηα έλδεημεο πέδεζεο (θώηα θξέλσλ).
4.2.9. Να δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθά ρεηξνιαβώλ.
4.2.10. Να δηαζέηεη αλεκνζώξαθα.
4.2.11. Δίλαη επηζπκεηό ν ρξσκαηηζκόο ηνπ νρήκαηνο, ζην κεγαιύηεξό ηνπ κέξνο λα
πεξηιακβάλεη ηηο απνρξώζεηο ηνπ θόθθηλνπ θαη ηνπ καύξνπ.
4.2.12. Να δηαζέηεη πεξηκεηξηθά αληαλαθιαζηηθή ζήκαλζε γηα κεγαιύηεξε επθξίλεηα ζε
ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηαο θαζώο θαη δύν αλαιάκπνληα θσηηζηηθά ζώκαηα led
έθηαθηεο αλάγθεο, ρξώκαηνο κπιε θαη θόθθηλνπ, ζην εκπξόζζην κέξνο κε ρεηξηζκό από
ην ηηκόλη.
4.3. Σετνικά ταρακτηριστικά
4.3.1. Να δηαζέηεη ειεθηξηθή εθθίλεζε (κίδα).
4.3.2. Να δηαζέηεη, θαηά πξνηίκεζε, ρεηξνθίλεην δηαθόπηε απνκόλσζεο ηνπ ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο (γηα ηνπο ζεξηλνύο κήλεο).
4.3.3. Να δηαζέηεη δίρξνλν θηλεηήξα γηα κηθξόηεξν βάξνο.
4.3.4. Να δηαζέηεη κεραληθό θξέλν ζηάζκεπζεο.
4.3.5. Να δηαζέηεη πδξόςπθην ζύζηεκα ςύμεσο γηα ην θηλεηήξα.
4.3.6. Να δηαζέηεη πίλαθα ελδείμεσλ (ςεθηαθά ή αλαινγηθά) κε ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ
ζηνηρεία:
4.3.6.1. Έλδεημε θαπζίκνπ.
4.3.6.2. Σαρύκεηξν - νδόκεηξν.
4.3.6.3. Γείθηε ζεξκνθξαζίαο θηλεηήξα.
4.3.6.4. Λνηπά πξναηξεηηθά (ζηξνθόκεηξν, κεηξεηή ηαμηδίνπ, κεηξεηή σξώλ ιεηηνπξγίαο,
δείθηε ρακειήο κπαηαξίαο).
4.3.7. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό ζύζηεκα αλάθιεμεο.
4.3.8. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ζέξκαλζεο θαπζίκνπ.
4.3.9. Ο θπβηζκόο ηνπ θηλεηήξα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 750 θπβηθώλ εθαηνζηώλ.
4.3.10. Να δηαζέηεη δεμακελή θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 50 ιίηξσλ.
4.3.11. Να δηαζέηεη δύν αλεμάξηεηα δηπιά ςαιίδηα ζηελ εκπξόο αλάξηεζε.
4.3.12. Να έρεη δηαδξνκή εκπξόο αλάξηεζεο ηνπιάρηζηνλ 23 εθαηνζηά.
4.3.13. Να έρεη δηαδξνκή πίζσ αλάξηεζεο ηνπιάρηζηνλ 29 εθαηνζηά.
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4.3.14. Να δηαζέηεη πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο, κε δαγθάλα αινπκηλίνπ ηνπιάρηζηνλ δύν
εκβόισλ (επηζπκεηά ηα ηέζζεξα) θαη αεξηδόκελν δίζθν κηθξνύ βάξνπο.
4.4. Γιαστάσεις - Βάρη
4.4.1. Μήθνο νρήκαηνο: ηνπιάρηζηνλ 2,90 κέηξα.
4.4.2. Πιάηνο νρήκαηνο: ηνπιάρηζηνλ 1,15 κέηξα.
4.4.3. Ύςνο νρήκαηνο: ηνπιάρηζηνλ 1,10 κέηξα.
4.4.4. Βάξνο νρήκαηνο: ηνπιάρηζηνλ 250 θηιά θαη κέγηζην 310 θηιά.
4.4.5. Πιάηνο εξπύζηξηαο ηνπιάρηζηνλ 45 εθαηνζηά.
4.4.6. Ύςνο εξπύζηξηαο (πάρνο) ηνπιάρηζηνλ 3,5 εθαηνζηά.
4.4.7. Μήθνο εξπύζηξηαο ηνπιάρηζηνλ 3,70 κέηξα.
4.5. Παρελκόμενα
4.5.1. Έλα ηξέηιεξ θαηάιιειν γηα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ησλ δύν πξνζθεξόκελσλ
νρεκάησλ. Να δηαζέηεη έγθξηζε ηύπνπ. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από γαιβαληζκέλν
ράιπβα. Να έρεη κήθνο πεξίπνπ 4 κέηξα, κηθηό βάξνο ηνπιάρηζηνλ 2700 θηιά θαη
σθέιηκν βάξνο ηνπιάρηζηνλ 2100 θηιά. Να δηαζέηεη δύν άμνλεο κε ηέζζεξα ειαζηηθά
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη δείθηε θνξηίνπ θαζώο θαη ζύζηεκα πέδεζεο. Να δηαζέηεη
βνεζεηηθό εκπξόο ηξνρό θαη εξγάηε. Να ζπλνδεύεηαη από ηξεηο εηδηθέο ξάκπεο
θαηάιιειεο γηα ηε θόξησζε ησλ νρεκάησλ.
4.5.2. Έλα θηη εμνπιηζκνύ δηάζσζεο γηα θάζε όρεκα ην νπνίν ελδεηθηηθά λα απνηειείηαη
από:
4.5.2.1.
Πηπζζόκελν θηπάξη ρηνληνύ
4.5.2.2.
Φάξν
4.5.2.3.
Φσηνβνιίδεο + πηζηόιη
4.5.2.4.
Πνιπεξγαιείν
4.5.2.5.
Φαθό θεθαιήο
4.5.2.6.
Ικάληα ξπκνύιθεζεο
4.5.2.7.
Πέδηιν απεγθισβηζκνύ
4.5.2.8.
Φαξκαθείν
4.5.2.9.
Tool Kit
4.5.2.10. Δθεδξηθό ηκάληα
4.5.2.11. Δθεδξηθό κπνπδί
4.5.2.12. Γεκαηηθά
4.5.2.13. Δθεδξηθό ζρνηλί εθθίλεζεο
4.5.2.14. Κνπβέξηα
4.5.3. Έλα έιθεζξν κεηαθνξάο εμνπιηζκνύ / δηάζσζεο γηα θάζε όρεκα. Να είλαη
θαηαζθεπαζκέλν από πςειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην, πάρνπο 8mm ηνπιάρηζηνλ,
κεγάιεο αληνρήο, θαηάιιειν γηα ηε κεηαθνξά εμνπιηζκνύ ή δηαζσδόκελσλ αηόκσλ,
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1Υ2,5m.
5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
5.1. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ από ηελ
εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ εηδώλ από ηελ Τπεξεζία. Η εγγύεζε παξέρεηαη από ηνλ
πξνκεζεπηή. ην δηάζηεκα ηεο παξαπάλσ εγγύεζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο
γηα δσξεάλ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δπζιεηηνπξγίαο (ξπζκίζεηο, επηζθεπή ή
αληηθαηάζηαζε θάζε εμαξηήκαηνο ιόγσ βιάβεο ή θζνξάο πνπ πξνέξρεηαη από
ειαηηώκαηα, δηαζύλδεζε – δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε άιια ζπζηήκαηα), πιελ ησλ
δπζιεηηνπξγηώλ πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία ή ζε ρξήζε από ηελ Τπεξεζία, κε
ζύκθσλε κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.
5.2. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κεηά ηελ πώιεζε λα παξέρεη αμηόπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε γηα
ηα παξαδνζέληα είδε. Γηα ην ζθνπό απηό πξέπεη λα δηαζέηεη ή λα ζπλεξγάδεηαη κε
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) θνξέα ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ ζηελ Διιάδα. Ο θνξέαο
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ζπληήξεζεο λα είλαη εγθεθξηκέλνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ
νρεκάησλ.
5.3. Να εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε θαη δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ
κεηά ηελ πξνκήζεηα.
6. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά λα θαηαζέζνπλ:
6.1. Φύιιν ζπκκόξθσζεο όπνπ λα απαληνύλ αλαιπηηθά ζε όιεο ηηο παξαγξάθνπο ηεο
ηερληθήο πξνδηαγξαθήο κε ηε ζεηξά θαη ηελ αξίζκεζε απηήο. Η «ζπζηεκηθή» εθηύπσζε
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο από ηελ πιαηθόξκα ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) επέρεη ζέζε θύιινπ ζπκκόξθσζεο εθόζνλ πεξηέρεη
ηηο δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο.
6.2. Αληίγξαθν ηεο Γήισζεο Πηζηόηεηαο ΔΚ (EC Declaration of Conformity).
6.3. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ
θαηαζθεπήο.
6.4. Δπίζεκα ηερληθά θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα ην πξνζθεξόκελν όρεκα
όπνπ ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηνύ θαζώο θαη ησλ δηαζέζηκσλ
αμεζνπάξ.
6.5. Γήισζε γηα ηελ ύπαξμε θαη δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα (10) ρξόληα ηνπιάρηζηνλ
κεηά ηελ πξνκήζεηα, ε νπνία λα ζπλνδεύεηαη από αληίζηνηρε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.
6.6. Έγγξαθε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο ησλ εηδώλ από ηελ Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηελ επίζεκε εγγύεζε ηεο
αληηπξνζσπείαο ζηε ρώξα καο. Η εγγύεζε παξέρεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή.
6.7. Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ν δεινύκελνο θνξέαο
ζπληήξεζεο είλαη εγθεθξηκέλνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο από απηόλ πξνθεηκέλνπ λα εθηειεί
εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζηελ Διιάδα.
6.8. Σν επίζεκν ρξνλνδηάγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ην
πξνζθεξόκελν όρεκα.
7. ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
7.1. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδώζεη ηα ππό πξνκήζεηα είδε ζηελ έδξα ηεο 3εο ΔΜΑΚ,
ζην Ηξάθιεην Κξήηεο, ζε ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο.
7.2. Η παξάδνζε ησλ εηδώλ λα γίλεη κεηά από ζπλελλόεζε ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ηεο 3εο ΔΜΑΚ.
7.3. Η παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
7.4. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη έσο θαη ηέζζεξεηο (4) ηερληθνύο ηεο Τπεξεζίαο ζε
ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο γηα δύν (2)
ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Να εθδνζνύλ
ζρεηηθέο βεβαηώζεηο εθπαίδεπζεο από ηνπο αληίζηνηρνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηνπο
αληηπξνζώπνπο ηνπο.
Δπίζεο νθείιεη λα εθπαηδεύζεη έσο θαη δέθα (10) ππξνζβέζηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ
ηνλ ρεηξηζκό ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπο γηα δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο
εκέξεο ζε θαηάιιειν ρώξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Πεξηθέξεηα
Κξήηεο.
Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ από ηελ παξάδνζε ησλ εηδώλ από ηνλ
πξνκεζεπηή.
Σπρόλ έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ρεηξηζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ από ηελ Κξήηε, ζε
πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεύζεηο γίλνπλ εθηόο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, θαζώο θαη παξνπζίαο
δηεξκελέα, βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
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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.
7.5. Κάζε όρεκα θαηά ηελ παξάδνζε:
7.5.1. Να είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλν ζε βαζκό πνπ λα κελ ππνζηεί θακία θζνξά θαηά
ηε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο ρώξνπο ηειηθνύ πξννξηζκνύ.
7.5.2. Να θέξεη θαηάιιειε κεκβξάλε πξνζηαζίαο ζηα εππαζή κέξε ηνπ νρήκαηνο θαηά ηε
κεηαθνξά (θάζηζκα, ινηπά πιαζηηθά κέξε).
7.5.3. Να ζπλνδεύεηαη από κία πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
7.5.4. Να ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν ηεο Γήισζεο Πηζηόηεηαο ΔΚ (EC Declaration of
Conformity) (πηζηνπνίεζε CE).
7.6. Γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα νρεκάησλ λα παξαδνζνύλ ηα αθόινπζα:
7.6.1. Γύν (2) εηθνλνγξαθεκέλνη θαηάινγνη/ηηκνθαηάινγνη αληαιιαθηηθώλ κε αξηζκό
νλνκαζηηθνύ (ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή) ζε ειεθηξνληθή ή θαη έληππε κνξθή, νη νπνίνη
λα αλαλεώλνληαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο λέσλ.
7.6.2. Γύν (2) εγρεηξίδηα νδεγηώλ επηζθεπήο επηπέδνπ ζπλεξγείνπ (WORKSHOP MANUAL
- ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή).
7.7. Καηά ηελ παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο λα πξνζθνκίζεη πίλαθεο αληαιιαθηηθώλ κε ηηο
εκπνξηθέο νλνκαζίεο ηνπο, ηνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαζώο θαη
νδεγίεο ή εηθόλεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ εμαξηεκάησλ. Δπίζεο λα παξαδώζεη θαη κία
(1) πιήξε ζεηξά όισλ ησλ εηδηθώλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνύληαη, γηα ηνλ έιεγρν, ηελ
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπ θηλεηήξα.
7.8. Η Δπηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ηόζν ζε καθξνζθνπηθό έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
ζπκκόξθσζεο ησλ παξαδνζέλησλ πιηθώλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο
όζν θαη ζε ιεηηνπξγηθό έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ.
8. 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.

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
9.1. 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.
9.2. Η βαζκνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα Κξηηήξηα
Αμηνιόγεζεο, όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.
Κριτήριο

σντελεστής
Βαρύτητας (%)

1. Ρπκνύιθεζε ηξέηιεξ κηθηνύ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 100 θηιώλ (παξ. 4.2.2)
2. Διάρηζην βάξνο αληνρήο πίζσ ζράξαο ηα 60 θηιά (παξ. 4.2.5)
3. Υεηξνθίλεηνο δηαθόπηεο απνκόλσζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (παξ. 4.3.2)
4. Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ (παξ. 4.3.10)
5. ύζηεκα πέδεζεο (παξ. 4.3.14)
6. Πιάηνο εξπύζηξηαο (παξ.4.4.5)
7. Ύςνο εξπύζηξηαο (πάρνο) (παξ.4.4.6)
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10
10
10
10
10
10
10

8. Μήθνο εξπύζηξηαο (παξ.4.4.7)
9. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (παξ. 5.1)
10. Σερληθή ππνζηήξημε - δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ (παξ. 5.3)
ΤΝΟΛΟ

10
10
10
100

9.3. 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:
9.3.1. Κξηηήξην 1 - Ρπκνύιθεζε ηξέηιεξ (παξ. 4.2.2): 100 γηα ξπκνύιθεζε ηξέηιεξ κηθηνύ
βάξνπο 100 θηιώλ, 120 γηα ξπκνύιθεζε ηξέηιεξ κηθηνύ βάξνπο 150 θηιώλ, αλαινγηθή
βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
9.3.2. Κξηηήξην 2 - Διάρηζην βάξνο αληνρήο πίζσ ζράξαο (παξ. 4.2.5): 100 γηα βάξνο
αληνρήο πίζσ ζράξαο ηα 60 θηιά, 120 γηα 100 θηιά, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα
ελδηάκεζεο ηηκέο.
9.3.3. Κξηηήξην 3 - Υεηξνθίλεηνο δηαθόπηεο απνκόλσζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (παξ.
4.3.2): 100 γηα κε ύπαξμε ηνπ δηαθόπηε, 120 γηα ύπαξμε ηνπ δεηνύκελνπ δηαθόπηε.
9.3.4. Κξηηήξην 4 - Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκσλ (παξ. 4.3.10): 100 γηα
ρσξεηηθόηεηα δεμακελήο θαπζίκσλ 50 ιίηξσλ, 120 γηα ρσξεηηθόηεηα δεμακελήο
θαπζίκσλ 70 ιίηξσλ, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
9.3.5. Κξηηήξην 5 - ύζηεκα πέδεζεο (παξ. 4.3.14): 100 γηα πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο,
κε δαγθάλα αινπκηλίνπ δύν εκβόισλ, 120 γηα πδξαπιηθό ζύζηεκα πέδεζεο, κε
δαγθάλα αινπκηλίνπ ηεζζάξσλ εκβόισλ.
9.3.6. Κξηηήξην 6 - Πιάηνο εξπύζηξηαο (παξ. 4.4.5): 100 εάλ δηαζέηεη πιάηνο εξπύζηξηαο 45
εθαηνζηώλ, 120 εάλ δηαζέηεη πιάηνο εξπύζηξηαο 50 εθαηνζηώλ θαη άλσ, αλαινγηθή
βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
9.3.7. Κξηηήξην 7 - Ύςνο εξπύζηξηαο (πάρνο) (παξ. 4.4.6): 100 εάλ δηαζέηεη ύςνο
εξπύζηξηαο ηνπιάρηζηνλ 3,5 εθαηνζηώλ, 120 εάλ δηαζέηεη ύςνο εξπύζηξηαο 4
εθαηνζηώλ θαη άλσ, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
9.3.8. Κξηηήξην 8 - Μήθνο εξπύζηξηαο (παξ. 4.4.7): 100 εάλ δηαζέηεη κήθνο εξπύζηξηαο
3,70 κέηξσλ, 120 βαζκνί εάλ δηαζέηεη κήθνο εξπύζηξηαο 4 κέηξσλ θαη άλσ, αλαινγηθή
βαζκνιόγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
9.3.9. Κξηηήξην 9 - Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (παξ. 5.1): 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε
δύν (2) εηώλ εγγύεζεο, 120 γηα εγγύεζε ηεζζάξσλ (4) εηώλ, αλαινγηθή βαζκνιόγεζε
γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
9.3.10. Κξηηήξην 10 - Σερληθή ππνζηήξημε - δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ (παξ. 5.3): 100 γηα
ύπαξμε θαη δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα (10) έηε, 120 γηα ύπαξμε θαη δηάζεζε
αληαιιαθηηθώλ γηα δεθαπέληε (15) έηε, 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.
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Η ηειηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 120 βαζκνύο.

Αζήλα
ΠΡΟ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
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