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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
Ορεκάησλ (4Υ2) κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηχπνπ Van 8+1 ζέζεσλ
A. ΚΟΠΟ
θνπφο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο γηα ηελ πξνκήζεηα νρεκάησλ (4Υ2) ηχπνπ Van κηθηήο ρξήζεο κε
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ελλέα (9) αηφκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ θαη εμνπιηζκνχ.
Β. ΔΗΑΓΩΓΖ
Σα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο κε θχξην έξγν ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο
ζε ζπκβάληα αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ππξθαγηέο - πιεκκχξεο), θαζψο θαη ζε
άιια ζπκβάληα αξκνδηφηεηαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
Γ. ΟΡΗΜΟΗ
Η έλδεημε "πεξίπνπ" αλαθέξεηαη ζε απνδεθηή αλνρή ± 5% ηεο θαηά πεξίπησζε αηηνχκελεο
ηηκήο.
Η αλαθνξά ή/θαη παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα δελ αλαηξεί ηελ απνδνρή λεψηεξσλ ή
ηζνδχλακσλ πξνηχπσλ.
Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Σερληθή
πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζα
απνξξίπηεηαη.
Πξνζθνξέο πνπ πιεξνχλ θαηά ηζνδχλακν ηξφπν ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ
παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή, δχλαηαη λα γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ ν πξνζθέξσλ
απνδεηθλχεη 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 ππφςε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Σερληθήο
Πξνδηαγξαθήο:
 Πιεξνθνξίεο απφ ην εκπφξην.
 Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
 Η ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Σ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
1. ΓΔΝΗΚΑ
1.1. Σα πξνζθεξφκελα νρήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο λα είλαη θαηλνχξγηα θαη
ακεηαρείξηζηα, θαηαζθεπήο ηνπ ηδίνπ ή κεηαγελέζηεξνπ έηνπο απφ ην έηνο ππνγξαθήο
ηεο ζχκβαζεο.
1.2. Σα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα λα είλαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ηζνδχλακν, λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε
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ρψξα καο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε απφζεκα
αληαιιαθηηθψλ.
1.3. Η εηαηξεία πνπ ζα παξέρεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ νρεκάησλ λα δηαζέηεη
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή ηζνδχλακν.
1.4. Να είλαη ηχπνπ VAN (θιεηζηφ VAN) κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ελλέα (9) αηφκσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ, θαηεγνξίαο Μ1, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ
ηεο Οδεγίαο 2007/46/ΔΚ.
1.5. Ο πξνζθεξφκελνο ηχπνο πιαηζίνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη,
θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ.
2. ΔΠΗΓΟΔΗ ΟΥΖΜΑΣΟ
Να δειψλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ ή λα πξνθχπηνπλ απφ ηερληθά
θπιιάδηά ηνπ, νη ηηκέο:
 Σειηθήο ηαρχηεηαο (km/h).
 Δπηηάρπλζεο απφ 0-100 km/h ζε δεπηεξφιεπηα (sec).
 Γπλαηφηεηαο αλαξξίρεζεο ζε θιίζε ηνπ νρήκαηνο κε πιήξεο θνξηίν (ζε θαηάζηαζε
εηνηκφηεηαο).
3. ΓΗΑΣΑΔΗ ΟΥΖΜΑΣΟ
3.1. Οιηθφ κήθνο ηνπιάρηζηνλ 5200 mm.
3.2. Οιηθφ πιάηνο, λα δειψλεηαη.
3.3. Οιηθφ χςνο, λα δειψλεηαη.
3.4. Γσλία πξνζέγγηζεο (approach), λα δειψλεηαη.
3.5. Γσλία απνρψξεζεο (departure), λα δειψλεηαη.
3.6. Δδαθηθή αλνρή (ground clearance), λα δειψλεηαη.
3.7. Κχθινο ζηξνθήο νρήκαηνο απφ ηνίρν ζε ηνίρν (turning circle between walls), λα
δειψλεηαη.
3.8. Απφζηαζε κεηαμχ αμφλσλ (κεηαμφλην) ηνπιάρηζηνλ 3200 mm.
3.9. Διάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ εθηφο ηνπ ρψξνπ νδεγνχ - ζπλνδεγνχ:
κήθνο 2750 mm, πιάηνο 1600 mm, χςνο 1200 mm.
4. BΑΡΖ ΟΥΖΜΑΣΟ
4.1. Μέγηζηε ηερληθά απνδεθηή κάδα έκθνξηνπ νρήκαηνο, λα δειψλεηαη.
4.2. Χθέιηκν θνξηίν (Μέγηζηε ηερληθά απνδεθηή κάδα έκθνξηνπ νρήκαηνο - απφβαξν
νρήκαηνο) ηνπιάρηζηνλ 850 kg, φπνπ σο απφβαξν ή θαζαξφ βάξνο νξίδεηαη ην βάξνο ηνπ
νρήκαηνο ρσξίο θνξηίν, νδεγφ θαη πιήξσκα αιιά κε ηα πγξά ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γεκάηε
δεμακελή θαπζίκνπ.
5. ΚΗΝΖΣΖΡΑ
Τδξφςπθηνο, ηεηξάρξνλνο, πεηξειαηνθηλεηήξαο, ν νπνίνο ζηηο νλνκαζηηθέο ζηξνθέο
ιεηηνπξγίαο ηνπ λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο επηδφζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο
θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ.:
5.1. Ιζρχο κεγαιχηεξε ή ίζε απφ 88 kW.
5.2. Ρνπή θαηάιιειε γηα ηελ απφδνζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο.
5.3. Σα επίπεδα εθπνκπήο θαπζαεξίσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. δει.
ζηαδίνπ ΔURO-6 ή λεψηεξνπ.
6. ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΤΗΜΟΤ
Υσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 65 l.
7. ΤΣΖΜΑ ΔΞΑΓΩΓΖ ΚΑΤΑΔΡΗΩΝ
Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.
8. ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ
8.1. Να θέξεη κεραληθφ ή απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ κε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ηαρχηεηεο
εκπξνζζνπνξείαο θαη κία (1) φπηζζελ.
8.2. Σν φρεκα λα θέξεη έλαλ (1) θηλεηήξην άμνλα κε δηαθνξηθφ (φρεκα 4Υ2).
8.3. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο.
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9. ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
9.1. Θέζε ηηκνληνχ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο.
9.2. Μεραληζκφο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε.
10. ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ
10.1. Σν ζχζηεκα πέδεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα νρήκαηα.
10.2. Σν ζχζηεκα πέδεζεο λα επελεξγεί ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο θαη λα είλαη
δηπινχ θπθιψκαηνο, πδξαπιηθφ θαη ππνβνεζνχκελν απφ ζεξβνκεραληζκφ.
10.3. Η θχξηα πέδεζε λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο κπξνζηηλνχο ηξνρνχο κε δίζθνπο θαη
ζηνπο πίζσ ηξνρνχο κε ηακπνχξα ή δίζθνπο.
10.4. Η πέδε ζηάζκεπζεο (ρεηξφθξελν) λα επελεξγεί ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πίζσ ηξνρνχο.
10.5. Σν ζχζηεκα λα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ
(ABS).
10.6. Σν ζχζηεκα λα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επζηάζεηαο (ESP, ASC, ESC,
VSC θιπ.).
10.7. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ζχζηεκα πέδεζεο θαη ηα
ζπλδπαδφκελα ζπζηήκαηα αζθαιείαο.
11. ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΡΣΖΖ
Σν ζχζηεκα αλάξηεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο θαη θίλεζεο ηνπ
νρήκαηνο. Να πεξηιακβάλεη αληηζηξεπηηθέο δνθνχο θαζψο θαη πδξαπιηθά, ηειεζθνπηθά
ακνξηηζέξ.
12. ΣΡΟΥΟΗ - ΔΛΑΣΗΚΑ
12.1. Σν φρεκα λα θέξεη κνλνχο ηξνρνχο ζε θάζε άμνλα (εκπξφο θαη πίζσ) κε ειαζηηθά
επίζσηξα θαηάιιεια γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. Όινη νη ηξνρνί θαη ηα ειαζηηθά λα
είλαη ησλ ίδησλ δηαζηάζεσλ. Η κνξθή ηνπ ακαμψκαηνο λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε
αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ.
12.2. Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (RADIAL), ππνρξεσηηθά ρσξίο αεξνζαιάκνπο
(TUBELESS) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ETRTO. Να είλαη θαηλνχξγηα,
φρη απφ αλαγφκσζε θαη ε ειηθία ηνπο θαηά ηελ παξάδνζε θάζε νρήκαηνο λα κελ
ππεξβαίλεη ην ρξφλν παξάδνζεο πξνζαπμεκέλν θαηά έμη (6) κήλεο.
12.3. Να ππάξρεη έλαο (1) πιήξεο εθεδξηθφο ηξνρφο, φκνηνο κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ
νρήκαηνο, ζε θαηάιιειε ζέζε επί ηνπ νρήκαηνο. Η ζέζε ηνπ εθεδξηθνχ ηξνρνχ λα κελ
επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη επηδφζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε
εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο λα πξνζηαηεχεηαη κε θαηάιιειν θάιπκκα.
12.4. ηνπο ζφινπο ησλ ηξνρψλ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν λα αλαγξάθεηαη ε πίεζε ιεηηνπξγίαο
ησλ ειαζηηθψλ.
12.5. Να δειψλνληαη κε ηελ πξνζθνξά, νη δηαζηάζεηο, ν δείθηεο ηαρχηεηαο θαη ν δείθηεο
θνξηίνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ.
13. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΛΞΖ - ΡΤΜΟΤΛΚΖΖ
13.1. Οη δηαηάμεηο έιμεο θαη ξπκνχιθεζεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα
νρήκαηα.
13.2. Σν φρεκα λα θέξεη ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά θαηάιιειν θξίθν ή άιιε θαηάιιειε
δηάηαμε γηα ηελ ξπκνχιθεζή ηνπ απφ άιια νρήκαηα.
14. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
14.1. Η ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο λα είλαη 12VDC.
14.2. Η ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ ηνπ ζπζζσξεπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70 Αh θαη λα δηαζέηεη
αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε κε γεησκέλν ηνλ αξλεηηθφ πφιν.
14.3. Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε δηάηαμε γηα ηελ θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ απφ
εμσηεξηθή πεγή.
14.4. Ο θσηηζκφο ηνπ νρήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηεο
Δ.Δ.
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14.5. Να θέξεη δχν (2) πξνβνιείο νκίριεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπ
νρήκαηνο.
14.6. Να ππάξρεη θσηεηλφ θαη ερεηηθφ ζχζηεκα νπηζζνπνξείαο.
14.7. Δγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε πνκπνδέθηε θαη θεξαίαο πνκπνδέθηε.
14.8. Πεξηγξαθή πνκπνδέθηε (Π/Γ)
14.8.1. Να είλαη θαηλνχξγηνο, επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, ακεηαρείξηζηνο, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο
αλαινγηθήο θαη ςεθηαθήο ιεηηνπξγίαο.
14.8.2. Να είλαη κε ελζσκαησκέλε θεθαιή κηθξψλ δηαζηάζεσλ, θαηάιιεινο γηα ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ρψξν δηαζηάζεσλ ξαδην-cd (DIN size).
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνκπνδέθηε
14.8.3. Πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο: θαηά πξνηίκεζε απφ 136 - 174 MHz ή
κεγαιχηεξνπ εχξνπο θαη νπσζδήπνηε απφ 146 - 174 MHz.
14.8.4. Ιζρχο εμφδνπ πνκπνχ 25W/50Χ γηα ηελ αλαινγηθή ιεηηνπξγία θαη 45W/50Χ γηα ηελ
ςεθηαθή ιεηηνπξγία, ηνπιάρηζηνλ, ξπζκηδφκελε θαη παξακέλνπζα ζηαζεξή ζε φιεο ηηο
ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο.
14.8.5. Αξηζκφο πξνγξακκαηηδφκελσλ δηαχισλ ηνπιάρηζηνλ ρίιηα (1.000).
14.8.6. Σξφπνο πξνγξακκαηηζκνχ ζπρλνηήησλ εμσηεξηθά κε H/Y.
14.8.7. Γηαπινπνίεζε (channel spacing) πνκπνχ θαη δέθηε 12,5 - 25 KHz γηα αλαινγηθή
ιεηηνπξγία θαη 12,5 KHz γηα ηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία.
14.8.8. ηαζεξφηεηα ζπρλφηεηαο ±1,5ppm ή θαιχηεξε.
14.8.9. Σχπνο δηακφξθσζεο:
Αλαινγηθή ιεηηνπξγία θαηά FM: 11K0F3E ζε δηαπινπνίεζε 12,5KHz θαη 16K0F3E
ζε δηαπινπνίεζε 25KHz.
Φεθηαθή ιεηηνπξγία: 4FSK ζε δηαπινπνίεζε 12,5KHz.
14.8.10.
Δπαηζζεζία δέθηε ζηελ αλαινγηθή ιεηηνπξγία 0,30κV ή θαιχηεξε γηα 12dB
SINAD θαη γηα ςεθηαθή ιεηηνπξγία 5% BER ζε 0,30κV ή θαιχηεξε.
14.8.11.
Φίκσζε εμφδνπ δέθηε ξπζκηδφκελε κέζσ πξνγξάκκαηνο ζε θαηψθιη 0,30 κV
ή θαη κηθξφηεξε.
14.8.12.
Παξακφξθσζε αθνπζηηθψλ ζπρλνηήησλ πνκπνχ θαη δέθηε (AF distortion) 3%
ή θαη θαιχηεξε ζην 1ΚΗz.
14.8.13.
Δλδνδηακφξθσζε 70db ή θαιχηεξε.
14.8.14.
Απφθξηζε αθνπζηηθήο ζπρλφηεηαο ζχκθσλα κε CEPT ή ETSI.
14.8.15.
Έμνδνο ηππηθήο αθνπζηηθήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ: 3W ζε εζσηεξηθφ κεγάθσλν
θαη 7,5W ζε εμσηεξηθφ κεγάθσλν (8 Χ).
Δμσηεξηθέο ζπλδέζεηο:
Ο Π/Γ λα δηαζέηεη εμσηεξηθά βχζκα ζχλδεζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:
14.8.16.
Αλεμάξηεηε έμνδν ήρνπ ηνπ πνκπνδέθηε.
14.8.17.
Έμνδν γηα ηελ έλδεημε ιήςεο ζήκαηνο.
14.8.18.
Δίζνδν αθνπζηηθνχ ζήκαηνο πνκπνδέθηε.
14.8.19.
Δίζνδν PTT.
Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά:
14.8.20.
Σάζε ηξνθνδνζίαο νλνκαζηηθή ηεο ηάμεο ησλ 12VDC κε κεηαβνιή ζε
ειάρηζην εχξνο απφ 11-15V.
14.8.21.
Να παξέρεηαη πξνζηαζία ηνπ Π/Γ απφ ηπραία αλαζηξνθή ηεο πνιηθφηεηαο ηνπ
ζπζζσξεπηή.
14.8.22.
Η θαηαλάισζε ζηα 12V λα κελ μεπεξλά ζηελ αλακνλή ην 0,9Α, ζηελ ιήςε ηα
2Α, θαη ζηελ εθπνκπή ηα 15A.
14.8.23.
Διάρηζηα φξηα ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί
θαλνληθά ν Π/Γ:
Θεξκνθξαζία απφ -20°C έσο + 60°C.
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Τγξαζία θαη αληίδξαζε ζε θξαδαζκνχο θαη δνλήζεηο ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο MIL-STD-810 C/D/E/F/G.
Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ λεξφ θαη ζθφλε ηνπιάρηζηνλ IP 54 ζχκθσλα κε ην
πξφηππν EN 60529.
14.8.24.
ηελ πξφζνςε ηνπ Π/Γ λα ππάξρεη βχζκα κηθξνθψλνπ, κεγάθσλν, έλδεημε
ηνπ δηαχινπ θαζψο θαη ηα αλάινγα πιήθηξα θαη ελδεηθηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ Π/Γ.
14.8.25.
Έγρξσκε νζφλε LCD /TFT.
14.8.26.
Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφζπαζεο ηεο πξφζνςεο /θεθαιήο γηα ρεηξηζκφ ζε
απφζηαζε 3 κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ.
Πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ:
14.8.27.
Πξνγξακκαηηζκφο ππνηφλνπ CTCSS/DCS encode-decode αλά θαλάιη.
14.8.28.
Πξνγξακκαηηζκφο ρξφλνπ δηαθνπήο εθπνκπήο T.O.T.
14.8.29.
Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηαπηφρξνλε ζάξσζε ςεθηαθψλ ή αλαινγηθψλ δηαχισλ
(SCAN).
Πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο ζηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία
14.8.30.
Κξππηνθψλεζε ζεκάησλ: Οη πξνζθεξφκελνη πνκπνδέθηεο λα έρνπλ
εγθαηεζηεκέλε ζηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία θξππηνθψλεζε αζθάιεηαο κε θιεηδί 40 bits
ηνπιάρηζηνλ θαη έλα ηξηζεθαηνκκχξην ζπλδπαζκνχο ηνπιάρηζηνλ. Η αλάγλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ πνκπνδέθηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ εηδηθφ θσδηθφ (password), έηζη
ψζηε νη ζπρλφηεηεο, ην πξφγξακκα θαη φιεο νη παξάκεηξνί ηνπ θαζψο θαη ην θιεηδί ηεο
θξππηνθψλεζεο λα είλαη αζθαιή, αθφκε θαη αλ θιαπεί θάπνηνο πνκπνδέθηεο.
14.8.31.
Φεθηνπνίεζε ηεο θσλήο ζχκθσλα κε ην πξφηππν AMBE+2 VOCODER.
14.8.32.
Να πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν δέθηε παγθνζκίνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ
ζέζεο (GPS) θαη λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπ γηα ιεηηνπξγία ηνπ πνκπνδέθηε ζε δίθηπν
δηαρείξηζεο ζηφινπ (Γελ δεηείηαη εηδηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ζηφινπ).
14.8.33.
Να παξέρεηαη δπλαηφηεηα αηνκηθψλ (individual private call), νκαδηθψλ (group
call) θιήζεσλ θαζψο θαη θιήζεσλ επξπεθπνκπήο ζηελ ςεθηαθή ιεηηνπξγία.
14.8.34.
Να παξέρεηαη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο ελεξγνπνίεζεο, απελεξγνπνίεζεο
θαη επαλελεξγνπνίεζεο πνκπνδέθηε (remote stun/unstun).
14.8.35.
Να ππνζηεξίδεηαη θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο (emergency call).
14.8.36.
Να παξέρεηαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, απνζηνιήο θαη ιήςεο γξαπηψλ
κελπκάησλ SMS.
14.8.37.
Να παξέρεηαη δπλαηφηεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ data TCP/IP κε
ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 4Kbps.
14.8.38.
Να παξέρεηαη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ (remote monitor).
14.8.39.
Να παξέρεηαη δπλαηφηεηα έιεγρνπ πνκπνδέθηε (radio check).
14.8.40.
Να παξέρεηαη δπλαηφηεηα Call alert.
14.8.41.
Να δηαζέηεη έλδεημε PTT - ID, γηα αλαγλψξηζε κε ζαθή έλδεημε ζηελ νζφλε
ηνπ πνκπνδέθηε.
Παξειθφκελα Πνκπνδέθηε
14.8.42.
Μηθξφθσλν ρεηξφο κε Ρ.Σ.Σ.
14.8.43.
Κεξαία ηχπνπ καζηηγίνπ ι/4 απφ αλνμείδσην ράιπβα ηζρπξήο κεραληθήο
αληνρήο κε ειαηεξησηή βάζε κε ην ζχζηεκα ζηήξημεο απηήο.
14.8.44.
Κεξαία ιήςεο ζήκαηνο GPS απηνθφιιεηε ηδακηνχ κε ηα παξειθφκελα
(θαιψδην, βχζκα).
14.8.45.
Λνγηζκηθφ θαη εμαξηήκαηα απαηηνχκελα γηα ηε δηαζχλδεζε θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ απφ Η/Τ (έλα ζεη γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ησλ πνκπνδεθηψλ).
14.8.46.
Σερληθά εγρεηξίδηα, πξσηφηππν service manual κε φια ηα θπθισκαηηθά
δηαγξάκκαηα ηνπ πνκπνδέθηε (έλα ζεη γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ησλ πνκπνδεθηψλ).
Δηδηθνί φξνη
-
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14.8.47.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ πνκπνδεθηψλ λα είλαη
ζχκθσλα θαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ CEPT ή ETSI. Η ζπκβαηφηεηα κε
ηελ ςεθηαθή ελαέξηα δηεπαθή λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξσηφθνιια ΔΣSI:
TS102.361-1/2/3. Δπί ησλ ζπζθεπψλ λα αλαγξάθνληαη επδηάθξηηα θαη αλεμίηεια ην
φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ν ηχπνο ηεο ζπζθεπήο, ν αξηζκφο παξηίδαο θαη/ή ν αξηζκφο
ζεηξάο παξαγσγήο, ε ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηε
ζήκαλζε απηή, ην θσδηθφ ζήκα αλαγλψξηζεο ηεο θιάζεο 2 (Alert sign) θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Κνηλνηηθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία.
14.8.48.
Γηα ηνπο πξνζθεξφκελνπο πνκπνδέθηεο λα θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά
αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (Declaration of
Conformity - DoC).
14.8.49.
Σα ειάρηζηα φξηα ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνο πξνκήζεηα
ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, πνπ δελ νξίδνληαη επαθξηβψο απφ ηελ παξνχζα
πξνδηαγξαθή είλαη απηά πνπ νξίδνληαη κε ην ππ΄αξίζκ.300-086 πξφηππν ETSI ή
αληίζηνηρν.
14.8.50.
Οη αθξηβείο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ην αθξηβέο ζεκείν ηνπνζέηεζήο ηνπο
ζα θαζνξηζηνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ζπλελλφεζε κε
ηε Γηεχζπλζε Δπηθνηλσληψλ & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο / Σκήκα Δλζχξκαηεο &
Αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Α.Π.. (ηει. 2131603861).
14.8.51.
Οη πνκπνδέθηεο ζα παξαδίδνληαη πξνγξακκαηηζκέλνη, έηνηκνη γηα ιεηηνπξγία
θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο ρξήζεο ζηα Διιεληθά.
14.8.52.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ ηνπ νρήκαηνο απφ
παξεκβνιέο πξνθαινχκελεο απφ ινηπά ειεθηξηθά/ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ή
ζπζηήκαηα ηνπ νρήκαηνο πξνηείλεηαη ε ηήξεζε ησλ κεζφδσλ θαη νξίσλ ηνπ δηεζλνχο
πξνηχπνπ CISPR 25 ηεο Γηεζλνχο Ηιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο (IEC).
14.9. Σν φρεκα λα δηαζέηεη εγθέθαιν δεδνκέλσλ ζηφινπ (Fleet Board Controller) γηα λα
ππνζηεξίδεη θαη λα δηαζπλδέεηαη κε ην πξσηφθνιιν FMS CAN.
15. ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΖΓΖΖ - ΔΠΗΒΑΣΩΝ
15.1. Να θέξεη δχν (2) ζχξεο ζην ρψξν νδήγεζεο ήηνη, κία (1) νδεγνχ θαη κία (1)
ζπλνδεγνχ κε αλνηγφκελα παξάζπξα.
15.2. Να θέξεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζπξφκελε ζχξα, ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ακαμψκαηνο,
πίζσ απφ ηε ζχξα ζπλνδεγνχ, κε ζπξφκελν παξάζπξν.
15.3. ην πίζσ κέξνο λα θέξεη κνλφθπιιε ή δίθπιιε ζχξα.
15.4. Πεξηκεηξηθά ηνπ ακαμψκαηνο λα θέξεη παξάζπξα κε θξχζηαιιν αζθαιείαο πνπ λα
εμαζθαιίδνπλ νξαηφηεηα πξνο φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ακαμψκαηνο.
15.5. Σν φρεκα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 8 + 1 αηφκσλ θαη γη’ απηφ ην ζθνπφ λα
έρεη:
15.5.1. Κάζηζκα νδεγνχ αλεμάξηεην θαη πνιιαπιψο ξπζκηδφκελν.
15.5.2. Κάζηζκα ζπλνδεγνχ δηπιφ γηα δχν (2) άηνκα.
15.5.3. Πίζσ απφ ηηο ζέζεηο νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ λα ππάξρνπλ ηξεηο (3) ζέζεηο αηφκσλ (2ε
ζεηξά θαζηζκάησλ). Οη επηβάηεο απηψλ ησλ ζέζεσλ λα εηζέξρνληαη άλεηα απφ ηε
ζπξφκελε ζχξα ηεο παξαγξάθνπ 15.2. Οη ζέζεηο κπνξεί λα είλαη είηε αλεμάξηεηεο, είηε
ζε κνξθή εληαίνπ θαζίζκαηνο ηξηψλ (3) αηφκσλ ή ζπλδπαζκφ απηψλ.
15.5.4. ην πίζσ κέξνο ηνπ ακαμψκαηνο λα ππάξρνπλ ηξεηο (3) ζέζεηο αηφκσλ (3ε ζεηξά
θαζηζκάησλ). Οη επηβάηεο απηψλ ησλ ζέζεσλ λα εηζέξρνληαη άλεηα απφ ηε ζπξφκελε
ζχξα ηεο παξαγξάθνπ 15.2 θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, εάλ απαηηείηαη, νη ζέζεηο ηεο 2εο
ζεηξάο θαζηζκάησλ δχλαηαη λα είλαη αλαθιηλφκελεο. Οη ζέζεηο κπνξεί λα είλαη είηε
αλεμάξηεηεο, είηε ζε κνξθή εληαίνπ θαζίζκαηνο ηξηψλ (3) αηφκσλ ή ζπλδπαζκφ απηψλ.
Οη ζέζεηο απηέο λα είλαη αλαδηπινχκελεο ή αθαηξνχκελεο πξνο αχμεζε ηνπ ρψξνπ
θφξησζεο εμνπιηζκνχ.
15.5.5. Πίζσ απφ ηεο 3ε ζεηξά θαζηζκάησλ λα ππάξρεη ρψξνο γηα θφξησζε εμνπιηζκνχ.
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15.5.6. Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη εμνπιηζκέλα κε πξνζθέθαια θαη δψλεο αζθαιείαο, ε
θαηαζθεπή θαη αγθίζηξσζε ησλ νπνίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα
νρήκαηα.
15.5.7. Όια ηα θαζίζκαηα λα είλαη επελδπκέλα κε ηαπεηζαξία αξίζηεο πνηφηεηαο, ίδηαο
ζθνχξαο απφρξσζεο.
15.6. Να είλαη εμνπιηζκέλνο κε άξηζηε ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κφλσζε. Η νξνθή θαη ηα
πιατλά ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ απηνθηλήηνπ φπνπ απηφ απαηηείηαη λα είλαη θαηάιιεια
επελδπκέλα.
15.7. Όια ηα θξχζηαιια ηνπ ζαιάκνπ (αλεκνζψξαθαο, ζχξεο) λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα νρήκαηα.
15.8. Να δηαζέηεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (AIR CONDITION) εγθαηεζηεκέλν απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ θάιπςε φινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ νδήγεζεο επηβαηψλ. Σν ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη λα δειψλεηαη ε
απφδνζή ηνπ.
15.9. Να είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηζρπξφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο,
ειεθηξνθίλεηνπο παινθαζαξηζηήξεο, ζχζηεκα εθηφμεπζεο λεξνχ ζηνλ αλεκνζψξαθα. Να
θέξεη αιεμήιηα, δχν εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο θαη έλαλ εζσηεξηθφ, θαζψο θαη πιήξεο
ερνζχζηεκα (ξάδην - usb) ηνπνζεηεκέλν.
15.10. Σν δάπεδν ηνπ ρψξνπ επηβαηψλ, απφ ην άλνηγκα ηεο πίζσ ζχξαο έσο ην θάζεην
επίπεδν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πιάηε ησλ θαζηζκάησλ νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ, λα είλαη
νξηδφληην θαη ζην απηφ επίπεδν, πιελ ησλ ζφισλ ησλ ηξνρψλ θαη λα θαιχπηεηαη απφ
θαηάιιειν πιηθφ (ηάπεηα) κεγάιεο αληνρήο.
15.11. Να δηαζέηεη ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο (SRS) απνηεινχκελν
ηνπιάρηζηνλ απφ αεξφζαθν νδεγνχ θαη ζπλνδεγνχ(σλ), θαζψο θαη πιεπξηθνχο (ή
παξαζχξνπ) αεξφζαθνπο ζηελ 1ε ζεηξά θαζηζκάησλ.
15.12. Σα φξγαλα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη εξγνλνκηθά δηεπζεηεκέλα
θαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζην ηα παξαθάησ φξγαλα:
 Δλδείθηε ηαρχηεηαο (Κm/h) θαη θαηαγξαθηθφ δηαλπζείζαο απφζηαζεο (Κm).
 ηξνθφκεηξν θηλεηήξα.
 Έλδεημε πνζφηεηαο θαπζίκνπ θαη έλδεημε πςειήο ζεξκνθξαζίαο θηλεηήξα.
 Έλδεημε ειιηπνχο πίεζεο ιηπαληηθνχ θηλεηήξα.
 Έλδεημε ειιηπνχο θφξηηζεο ζπζζσξεπηή.
 Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ.
 Πξνεηδνπνηεηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πέδεζεο.
 Υεηξηζηήξηα ειέγρνπ νπηηθήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο
15.13. χζηεκα ηειεκαηηθήο, παξαθνινχζεζεο ζέζεο θαη ιεηηνπξγίαο νρήκαηνο.
Θα απνηειείηαη απφ θεληξηθή κνλάδα ηειεκαηηθήο θαη ζπζθεπή πινήγεζεο.
Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ηειεκαηηθήο
παξαθνινχζεζεο ζέζεο θαη ιεηηνπξγίαο νρήκαηνο θαη ηελ θεληξηθή εθαξκνγή
δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ/πφξσλ. Δηδηθφηεξα:
- Ο ηειεκαηηθφο εμνπιηζκφο λα είλαη ζπκβαηφο κε ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο
Aplicom D/F Protocol θαη Garmin FMI interface.
- Ο ηειεκαηηθφο εμνπιηζκφο λα είλαη ζπκβαηφο κε ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο
Πεξηζηαηηθψλ, Πφξσλ θαη Σειεκαηηθψλ Γεδνκέλσλ.
- Σν φρεκα λα δηαζέηεη εγθέθαιν δεδνκέλσλ ζηφινπ (Fleet Board Controller) γηα λα
ππνζηεξίδεη θαη λα δηαζπλδέεηαη κε ην πξσηφθνιιν FMS CAN.
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, δχλαηαη λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην
πθηζηάκελν ζχζηεκα θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηνςία ζε εγθαηάζηαζε ζε φρεκα,
εξρφκελνη ζε απεπζείαο ζπλελλφεζε κε ηε Γηεχζπλζε Δπηθνηλσληψλ &
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Α.Π.. (ηει. 2131603830).
15.13.1.
Κεληξηθή κνλάδα ηειεκαηηθήο.
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15.13.2.

Να αλαθεξζεί ην πξνζθεξφκελν κνληέιν θαη ν θαηαζθεπαζηήο.
Δχξνο ηάζεο ηξνθνδνζίαο απφ 7 έσο 32 VDC ή κεγαιχηεξε.
Δλζσκαησκέλν GSM/GPRS modem θαη ελζσκαησκέλνο δέθηεο GPS πςειήο
απφδνζεο >=48 θαλάιηα, αθξίβεηα GPS <= 8 m.
Θέζε γηα θάξηα GSM SIM (δελ δεηείηαη θάξηα SIM).
Να ζπλνδεχεηαη απφ εμσηεξηθή θεξαία GSM / GPS.
Τπνζηήξημε πξσηνθφιισλ TCP θαη UDP γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζε
εμππεξεηεηή επηθνηλσληψλ.
Απηφκαηνο κεραληζκφο επαλαζχλδεζεο κέζσ δηθηχνπ GPRS ζε πεξίπησζε
απψιεηαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμππεξεηεηή.
Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κελπκάησλ ζηελ εζσηεξηθή κλήκε αλ δελ ππάξρεη
ππεξεζία GPRS θαη απνζηνιή απηψλ ησλ κελπκάησλ, φηαλ ε ππεξεζία GPRS
αλαθηάηαη.
Γπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απνκαθξπζκέλα (over the air
firmware update).
Αξηζκφο ςεθηαθψλ θαη αλαινγηθψλ εηζφδσλ >= 4.
Αξηζκφο εμφδσλ >= 2.
Τπνζηήξημε πξσηνθφιινπ 1-wire γηα ηελ αλαγλψξηζε νδεγψλ κέζσ θιεηδηψλ
i-Buttons.
Αξηζκφο θιεηδηψλ i-Buttons 16.000.
Αξηζκφο ζεηξηαθψλ ζπξψλ RS-232 >= 2.
Τπνζηήξημε πξνδηαγξαθήο FMS CAN.
Αηζζεηήξαο επηηάρπλζεο.
Λεηηνπξγία αθχπληζεο θαη αλίρλεπζε θίλεζεο.
Αηζζεηήξαο εθθίλεζεο on / off θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο.
Απνζηνιή κελπκάησλ ζηνλ εμππεξεηεηή επηθνηλσληψλ κε βάζε ηνπο
αθφινπζνπο θαλφλεο θαη’ ειάρηζην: ρξνληθφ δηάζηεκα, απφζηαζε,
ελεξγνπνίεζε /απελεξγνπνίεζε θηλεηήξα, ΙD νδεγνχ, απνηπρία επηθνηλσλίαο,
εηζεξρφκελν SMS ή TCP κήλπκα, ζπκβάληα CAN.
Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ απνζηνιήο κελπκάησλ.
Τπνζηήξημε πξσηνθφιισλ αζθάιεηαο SSL, https ή άιια ηζνδχλακα
πξσηφθνιια αζθάιεηαο.
Να πεξηιακβάλεη θσηεηλέο ελδείμεηο (π.ρ. LED) γηα επηβεβαίσζε νξζήο
ιεηηνπξγίαο.
Να είλαη δηαζπλδεδεκέλε κε ηε ζπζθεπή πινήγεζεο, ψζηε λα δξα σο γέθπξα
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ζπζθεπήο πινήγεζεο θαη ηεο θεληξηθήο εθαξκνγήο.
ηεγαλνπνίεζε >=IP31.
πζθεπή πινήγεζεο.
Να αλαθεξζεί ην πξνζθεξφκελν κνληέιν θαη ν θαηαζθεπαζηήο.
Οζφλε αθήο LCD-TFT >= 7 ηληζψλ.
Φσλεηηθή πινήγεζε ζηα Διιεληθά.
Να πεξηιακβάλεη πξνεγθαηεζηεκέλν πιήξε Διιεληθφ ράξηε νδηθνχ δηθηχνπ
γηα πινήγεζε κε δεδνκέλα φκνηα κε ηελ θεληξηθή εθαξκνγή.
Να πεξηιακβάλεη δέθηε GPS.
Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο αγαπεκέλσλ ηνπνζεζηψλ >= 100.
Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο πνξείαο >= 50.
Να ππνδεηθλχεη ηε ζσζηή ισξίδα θπθινθνξίαο.
Να αλαθνηλψλεη ην φλνκα ηεο νδνχ/ιεσθφξνπ.
Καηά ηε δηαδηθαζία πινήγεζεο ε εχξεζε νδνχ λα έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο
ζπκπιήξσζεο.
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Γπλαηφηεηα απηφκαηεο δεκηνπξγία πνξείαο κε πνιινχο ελδηάκεζνπο
πξννξηζκνχο.
Απνθπγέο πνξείαο.
Δπηινγή ξχζκηζεο πνξείαο (ζπληνκφηεξνο ρξφλνο, απφζηαζε, εθηφο δξφκνπ).
Γπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πιεζηέζηεξεο δηαζηαχξσζεο, δηεχζπλζεο,
λνζνθνκείνπ, βελδηλάδηθνπ θ.ν.θ.
Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο.
Να πεξηιακβάλεη ελεκεξψζεηο ραξηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 3 ρξφληα.
Να δέρεηαη θάξηα δεδνκέλσλ (π.ρ. SD card).
Να είλαη δηαζπλδεδεκέλε κέζσ θαισδίνπ ή αζχξκαηα κε ηελ θεληξηθή κνλάδα
ηειεκαηηθήο (ζπζθεπή παξαθνινχζεζεο ζέζεο - black box GPS - GPRS).
Γπλαηφηεηα ιήςεο θαη απνζηνιήο κελπκάησλ θεηκέλνπ κε ειιεληθνχο
ραξαθηήξεο
απφ/πξνο
ηελ
θεληξηθή
εθαξκνγή
δηαρείξηζεο
πεξηζηαηηθψλ/πφξσλ. Θα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη ε ιήςε ησλ κελπκάησλ
(acknowledgements).
Γηα θάζε ιήςε κελχκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλδεημε ζηελ νζφλε.
Γπλαηφηεηα ζχλζεζεο κελχκαηνο κέζσ εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ πνπ ζα
εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε αθήο.
Γπλαηφηεηα ιήςεο ηνπνζεζίαο πεξηζηαηηθνχ απφ ηελ θεληξηθή εθαξκνγή
δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ θαη απηφκαηε πινήγεζε θαηφπηλ επηινγήο απφ ην
πιήξσκα ηνπ νρήκαηνο.
Γπλαηφηεηα ιήςεο πνιιαπιψλ ηνπνζεζηψλ θαη εκθάληζεο ηνπο ζε ιίζηα απφ
ηελ θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ.
Γπλαηφηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ θαηάζηαζεο πξνο ηελ θεληξηθή εθαξκνγή
δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 10
δηαθνξεηηθά κελχκαηα θαηάζηαζεο (π.ρ. δηαζέζηκν ζην ζηαζκφ, δηαζέζηκν
κέζσ αζπξκάηνπ, κε-δηαζέζηκν, θαζ’ νδφλ, άθημε ζην πεξηζηαηηθφ,
αλαρψξεζε θ.ν.θ.).
Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ κελπκάησλ θαηάζηαζεο απφ ηελ εθαξκνγή
δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ (δεκηνπξγίαο λέαο ιίζηαο επηινγήο) ψζηε λα κελ
απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο ζπζθεπήο.
Απνζηνιή ηνπ εθηηκψκελνπ ρξφλνπ άθημεο ζην πεξηζηαηηθφ θαζψο θαη ηεο
απφζηαζεο πνπ απνκέλεη σο απάληεζε αηηήκαηνο απφ ηελ θεληξηθή εθαξκνγή
δηαρείξηζεο.
Γπλαηφηεηα δηαγξαθήο ησλ κελπκάησλ θαη ηνπνζεζηψλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηελ
θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ.
Γπλαηφηεηα δεκηνπξγία θαη απνζηνιήο απφ ηελ θεληξηθή εθαξκνγή
δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ πξνδηαγεγξακκέλσλ κελπκάησλ θαη απνζήθεπζήο
ηνπο ζηε ζπζθεπή >= 100.
Γπλαηφηεηα ιήςεο θαη απνζήθεπζεο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ
θεληξηθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ.
Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη λα πιεξνί
πηζηνπνίεζε MIL810G γηα αληνρή ζε θξαδαζκνχο.
Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο λα είλαη εληφο ησλ
νξίσλ θαη’ ειάρηζηνλ: -20°C + 50°C.
16. ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΥΖΣΗΚΖ ΖΜΑΝΖ
Ηρεηηθή ζήκαλζε
16.1. Σν φρεκα λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθή ζεηξήλα πνπ λα απνηειείηαη απφ
εληζρπηή - κηθξφθσλν - ερείν θαη λα παξάγεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ήρνπο (WAIL-YELPHI/LO), ήρν ειεθηξνληθήο θφξλαο (air horn) θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δεκφζηαο
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αλαγγειίαο (public address). Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ήρσλ απφ ηελ θφξλα ηνπ
νρήκαηνο.
16.2. Η ζεηξήλα λα παξάγεη ήρν έληαζεο 115 dB ηνπιάρηζηνλ ζε απφζηαζε 3 m, ε νπνία λα
πηζηνπνηείηαη απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Η ζπρλφηεηα εθπνκπήο λα θπκαίλεηαη απφ
500 έσο 1800 Hz πεξίπνπ.
16.3. Σν ερείν ηεο ζεηξήλαο λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε ζέζε ζηελ εκπξφζζηα
πιεπξά ηνπ νρήκαηνο.
Οπηηθή ζήκαλζε
16.4. Η νπηηθή ζήκαλζε ησλ νρεκάησλ ζα απνηειείηαη απφ έλαλ θάξν ζηελ νξνθή ηνπ
ζαιάκνπ νδήγεζεο θαη πεξηκεηξηθά θσηηζηηθά ζψκαηα.
16.5. Φάξνο
16.5.1. Ο θάξνο λα είλαη ζηξνβνζθνπηθφο ηερλνινγίαο LED κε δχν επίπεδα πνιιαπιψλ LED
θαζ’ χςνο.
16.5.2. Ο θάξνο λα θέξεη κνλνθφκκαην θάιπκκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο απφ πιαζηηθφ
πιηθφ κεγάιεο αληνρήο Polycarbonate, ρξψκαηνο εξπζξνχ, ή δηάθαλνπ εθφζνλ ην
θσηηζηηθφ παξάγεη αλαιακπέο εξπζξνχ ρξψκαηνο. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί
εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθφηεηα γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ.
16.5.3. Η δηάκεηξνο ηνπ θάξνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 mm θαζ’ φιν ην χςνο ηνπ θαη ην
χςνο ηνπ ηνπιάρηζηνλ 150 mm.
16.6. Πεξηκεηξηθά ζηξνβνζθνπηθά θσηηζηηθά ζψκαηα ηερλνινγίαο LED πνπ λα παξάγνπλ
έληνλεο αλαιακπέο εξπζξνχ ρξψκαηνο σο εμήο:
16.6.1. Γχν (2) θψηα ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπ νρήκαηνο, ζε θαηάιιειν χςνο, ψζηε ε
θσηεηλή δέζκε ηνπο λα είλαη νξαηή απφ ηνλ θαζξέπηε νπηζζνπνξείαο επηβαηηθνχ
απηνθηλήηνπ.
16.6.2. Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα λα θέξεη θάιπκκα απφ πιαζηηθφ πιηθφ κεγάιεο αληνρήο
Polycarbonate. Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί εγγξάθσο ηελ αλζεθηηθφηεηα γηα πέληε (5)
έηε ηνπιάρηζηνλ.
16.6.3. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα λα έρνπλ ζρήκα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν, δηαζηάζεσλ
(ΜxΤ) 100x25 mm πεξίπνπ ή κεγαιχηεξσλ.
Πηζηνπνίεζε
16.7. Όιεο νη ζπζθεπέο ηεο ερεηηθήο θαη νπηηθήο ζήκαλζεο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ
έγθξηζεο ηχπνπ (EEC type-approval certificate) ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. πεξί
ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο γηα νρήκαηα.
17. ΥΡΩΜΑΣΗΜΟ - ΖΜΑΝΖ
17.1. Σν θχξην κέξνο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ νρήκαηνο λα είλαη βακκέλν θφθθηλν
(RAL-3000) κε αθξπιηθφ ρξψκα αξίζηεο πνηφηεηαο ζε ζάιακν βαθήο.
17.2. Σκήκαηα ηνπ νρήκαηνο κπνξνχλ λα βαθνχλ ιεπθά (RAL-9010), φπσο ηα θηεξά, ν
εκπξφζζηνο πξνθπιαθηήξαο, δηαθνζκεηηθή ισξίδα θιπ., κε πξνυπφζεζε φηη απηά δελ
ζα αιινηψλνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο.
17.3. Σν φρεκα λα θέξεη ηελ απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη θαη ηνπιάρηζηνλ κία επηγξαθή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη δχν
απηνθφιιεηα εκβιήκαηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο δηαζηάζεσλ 30Υ35 cm πεξίπνπ.
17.4. ηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο λα αλαγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία αλαγλψξηζεο
ηνπ νρήκαηνο απφ ελαέξηα κέζα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο
Τπνζηήξημεο θαη Τπνδνκψλ ηνπ Α.Π..
17.5. Κάζε φρεκα 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
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη
αθξηβείο δηαζηάζεηο, ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εηηθέηαο ζα
θαζνξηζηνχλ ζε ζπλελλφεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο
Τπνζηήξημεο θαη Τπνδνκψλ ηνπ Α.Π..
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17.6. Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ήκαλζε εγθεθξηκέλε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία E/ECE/324,
E/ECE/TRANS/505 - Regulation No. 104 θαη ηα ζπκπιεξψκαηα απηήο 1 θαη 2.
Σν φρεκα λα θέξεη νπηζζναληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο
κηθξνπξηζκαηηθήο δνκήο ππεξπςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο Class C θαηάιιειεο γηα
ηε ζήκαλζε νρεκάησλ, ειάρηζηνπ χςνπο 50mm ζηα αθφινπζα ζεκεία (γξακκηθή
ζήκαλζε - line marking):
 Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα ιεπθνχ ρξψκαηνο θαηά κήθνο ησλ δχν πιατλψλ
πιεπξψλ ηνπ νρήκαηνο (δεμηά θαη αξηζηεξά).
 Οπηζζναληαλαθιαζηηθή ισξίδα θφθθηλνπ ρξψκαηνο θαηά κήθνο ηεο πίζσ πιεπξάο
ηεο νπίζζηαο πιεπξάο ηνπ νρήκαηνο.
17.7. Δμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ νρήκαηνο απφ θάζε θαηαζθεπαζηή, ε
απαξαίηεηε ζήκαλζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, θαζψο θαη ν νξηζηηθφο ζρεδηαζκφο
ησλ νπηζζναληαλαθιαζηηθψλ ισξίδσλ ζα θαζνξηζηνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ.
17.8. Η ππεξθαηαζθεπή λα δηαζέηεη θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία.
18. ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Σν φρεκα λα θέξεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ:
18.1. Έλα (1) θνξεηφ ππξνζβεζηήξα μεξάο θφλεσο, πιήξσζεο έσο 3 kg, ειάρηζηεο
θαηαζβεζηηθήο ηθαλφηεηαο 13Α, 55Β, C, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ λα αληαπνθξίλεηαη
ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ/ΔΝ-3, ηνπνζεηεκέλν ζην ζάιακν νδήγεζεο.
18.2. Γχν (2) ηάθνπο αλαζηνιήο θχιηζεο ηνπ νρήκαηνο κε απηνθφιιεηεο αλαθιαζηηθέο
ηαηλίεο.
18.3. Έλα δεχγνο αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ, ηχπνπ ξφκβνπ, γηα κνλνχο ηξνρνχο.
18.4. Όια ηα εξγαιεία πνπ ζπλνδεχνπλ ην πιαίζην (γξχινο, εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνχ,
ηξίγσλν ζηάζκεπζεο, θαξκαθείν θιπ.).
Ε. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ηερληθέο πξνζθνξέο λα ζπληαρζνχλ κε ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο ηεο παξνχζαο
πξνδηαγξαθήο, πεξηγξάθνληαο ηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν νρήκαηνο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ
κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα, ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζψξηα παξεξκελεηψλ.
Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Σα παξαθάησ λα ζπλνδεχνπλ ηηο πξνζθνξέο:
1. Σεσνικά ζηοισεία
Σα παξαθάησ δεηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία λα δειψλνληαη ζηε πξνζθνξά θαη λα
ππνβάιινληαη ζε ηππσκέλα έληππα ηνπ θαηά πεξίπησζε θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ζε
επθξηλέο θσηναληίγξαθφ ηνπ. Σπρφλ ειιείςεηο ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ απφ απηά ηα
έληππα κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κε απιή έγγξαθε δήισζε ηνπ επί κέξνπο θαηαζθεπαζηή
ηνπο πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ πξνζθνξά.
1.1. Σεσνικά ζηοισεία οσήμαηορ
1.1.1. Κακπχιεο επηδφζεσλ θηλεηήξα (ηζρχο - ξνπή ζε αληηζηνηρία ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο)
θαη ινηπά ζηνηρεία θηλεηήξα (πξνζπέθηνπο θιπ.).
1.1.2. Σερληθά ζηνηρεία θηβσηίνπ ηαρπηήησλ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν,
ηνλ αξηζκφ ηαρπηήησλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηάδνζεο.
1.1.3. Σερληθά ζηνηρεία ζπκπιέθηε (εάλ ππάξρεη), δηαζηάζεηο.
1.1.4. Σερληθά κέγηζηεο δπλαηφηεηεο θφξηηζεο αμφλσλ θαη πιαηζίνπ ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ιφγσ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ θαη ηεο
αλάξηεζεο - απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
1.1.5. Γηαζηάζεηο ηξνρψλ θαη ειαζηηθψλ επηζψηξσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
1.1.6. Κχθινο ζηξνθήο νρήκαηνο (απφ ηνίρν ζε ηνίρν) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
1.1.7. Δπηηάρπλζε 0-100 Κm/h θαη ηειηθή ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο.
1.1.8. Μέγηζηε αλαξξηρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νρήκαηνο.
1.1.9. Σερληθφ θπιιάδην ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιαηζίνπ - βαλ.
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1.2. Δξοπλιζμόρ
1.2.1. Πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ (EEC type-approval certificate) θαη ηερληθά θπιιάδηα
νπηηθήο θαη ερεηηθήο ζήκαλζεο, θαζψο θαη πηζηνπνίεζε έληαζεο ήρνπ ζεηξήλαο.
1.2.2. Σερληθά θπιιάδηα πνκπνδέθηε νρήκαηνο.
1.2.3. Σερληθά θπιιάδηα ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο, παξαθνινχζεζεο ζέζεο θαη ιεηηνπξγίαο
νρήκαηνο.
2. σέδια
ρέδην γεληθήο δηάηαμεο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ
νρήκαηνο ππφ θιίκαθα. Σν ζρέδην λα πεξηιακβάλεη ηηκέο κέγηζησλ εμσηεξηθψλ
δηαζηάζεσλ, εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ, κεηαμνλίνπ, γσληψλ πξνζέγγηζεο θαη απνρψξεζεο
θαη εδαθηθή αλνρή.
3. Μελέηερ - Πίνακερ
Μειέηε θαηαλνκήο θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο.
4. Βεβαιώζειρ - Γικαιολογηηικά
4.1. Αληίγξαθν ηεο έγθξηζεο ηχπνπ, ή ηνπ δειηίνπ θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηχπνπ ηνπ
πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα (ΤΠΟΜΔΓΙ) ή ελαιιαθηηθά απφ
αληίζηνηρε Δζληθή Αξρή νπνηαζδήπνηε ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή
γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελε φκσο
απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
4.2. χληνκν ηζηνξηθφ (εηαηξηθή παξνπζίαζε) ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζχληνκν ηζηνξηθφ
(εηαηξηθή παξνπζίαζε) ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο.
4.3. Πίλαθα εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο ζηελ Διιάδα.
4.4. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 γηα ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ
νρήκαηνο.
4.5. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 γηα ηελ εηαηξεία ηερληθήο ππνζηήξημεο
ηνπ νρήκαηνο.
Ζ. ΔΓΓΤΖΔΗ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη:
1. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ γηα ηξία (3) έηε
ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία.
Γελ γίλνληαη απνδεθηέο εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε επηκέξνπο εμαξηήκαηα ή πιηθά,
παξά κφλν γηα ην πιήξεο φρεκα.
2. Δγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο γηα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ.
3. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ νρήκαηνο
γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία. ηα
πιαίζηα απηήο ηεο εγγχεζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζζσξεπηή θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
θάζε νρήκαηνο.
Όιεο νη εγγπήζεηο λα παξέρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη φρη απφ ηνπο επί κέξνπο
θαηαζθεπαζηέο.
ε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα ππνζηεί βιάβε, πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ εγγπήζεσλ θαη
θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ, ε νπνία απαηηεί κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγείν επηζθεπήο, ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (κεηαθνξά κε πιαηθφξκα,
γεξαλνθφξν φρεκα, αθηνπιντθά εηζηηήξηα θιπ.) ην φρεκα ζην πιεζηέζηεξν εμνπζηνδνηεκέλν
ζπλεξγείν επηζθεπήο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία γηα ηηο εξγαζίεο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ηνπνζέηεζε ζε θάζε φρεκα εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο
εγγχεζεο
Αλαθνξηθά κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
εγγχεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα ηνπνζεηεζνχλ ζε
λνκνχο ηεο ρψξαο φπνπ δελ ζα ππάξρνπλ εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία, ν πξνκεζεπηήο, κεηά
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απφ αίηεκα ηεο Τπεξεζίαο, νθείιεη είηε λα απνζηείιεη θηλεηφ ζπλεξγείν είηε λα αλαιάβεη ηε
δαπάλε κεηαθνξάο (αθηνπιντθά εηζηηήξηα, θαχζηκα θιπ.) ηνπ νρήκαηνο ζην πιεζηέζηεξν
εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν
Θ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ζηελ Τπεξεζία γηα ην πξνζθεξφκελν φρεκα θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα
δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ.
2. Ο πξνκεζεπηήο λα δειψζεη ηελ έθπησζε πνπ παξέρεη ζηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ
αληαιιαθηηθψλ θαη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, σο πνζνζηφ επί ηνπ εθάζηνηε επίζεκνπ
ηηκνθαηαιφγνπ ιηαληθήο.
3. Με ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνλ
επίζεκν ηηκνθαηάινγν ζπληήξεζεο (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) ηνπ νρήκαηνο,
ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζή ηνπο, κε ηελ νπνία ζα δεζκεχνληαη σο πξνο ηελ
ηήξεζε απηνχ κέρξηο εθδφζεσο λένπ. ηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο δε θαη κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο λα δεζκεπηεί εγγξάθσο γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπ
ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ, ζε θάζε πεξίπησζε αλαλέσζεο θαη ηελ ηήξεζε απηνχ, γηα φιν
ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ
ζηελ Τπεξεζία. Ο ηηκνθαηάινγνο ζπληήξεζεο δελ ππφθεηηαη ζε αμηνιφγεζε.
4. Σα δχν πξψηα ζέξβηο (SERVICE) ηνπ νρήκαηνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή, λα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, απφ εηδηθεπκέλνπο
ηερλίηεο ζηα ηδησηηθά εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία. Να δειψλεηαη κε ηελ πξνζθνξά ην
πξφγξακκα ησλ δχν απηψλ ζέξβηο (ρξνληθφ δηάζηεκα, δηαλπζέληα ρηιηφκεηξα).
I. ΔΝΣΤΠΑ-ΛΟΗΠΑ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ
1. Κάζε φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ κία πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
2. Κάζε φρεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο ΔΚ (EEC
Certificate of Comformity).
3. Γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα νρεκάησλ λα παξαδνζνχλ ηα αθφινπζα:
3.1. Γχν (2) εηθνλνγξαθεκέλνη θαηάινγνη/ηηκνθαηάινγνη αληαιιαθηηθψλ κε αξηζκφ
νλνκαζηηθνχ, γηα ην φρεκα (ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή) ζε ειεθηξνληθή ή θαη έληππε
κνξθή, νη νπνίνη λα αλαλεψλνληαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο λέσλ.
3.2. Γχν (2) εγρεηξίδηα νδεγηψλ επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο επηπέδνπ ζπλεξγείνπ (WORKSHOP
MANUAL - ζηελ Αγγιηθή ή Διιεληθή).
3.3. Γηα ην αξρείν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο & Τπνδνκψλ ηνπ ΑΠ:
3.3.1. Σν πξναλαθεξφκελν πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ΔΚ (EEC Certificate of
Comformity) γηα θάζε θαηαζθεπαζκέλν φρεκα.
3.3.2. Σν δειηίν θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηχπνπ ηνπ αξκφδηνπ θνξέα ΤΠΤΜΔΓΙ, πνπ
αλαθέξεηαη ζην θαηαζθεπαζκέλν φρεκα κε ηελ ελ ιφγσ έγθξηζε ηχπνπ (ζηε γιψζζα
έθδνζεο ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα).
3.3.3. Μία (1) πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο γηα ην φρεκα
ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
4. Με κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ, λα δηαβηβάδεηαη ζηελ
Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη λα θνηλνπνηείηαη ζην ΑΠ / Γηεχζπλζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο
& Τπνδνκψλ / Σκήκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, θαηάζηαζε ζηελ νπνία λα πεξηέρνληαη ηα
αθφινπζα: Αξηζκφο πιαηζίνπ, αξηζκφο θηλεηήξα (εάλ ππάξρεη), αξηζκφο (s/n) Π/Γ θαη
αξηζκφο ελαέξηαο αλαγλψξηζεο.
ΗΑ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
1. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεχζεη έσο θαη δχν (2) ηερληθνχο ηεο Τπεξεζίαο ζε
ζέκαηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο (πιαίζην - εμνπιηζκφο)
γηα κία (1) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκε εκέξα ζε θαηάιιειν ρψξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή,
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θαηά πξνηίκεζε ζην Ν. Αηηηθήο. Να εθδνζνχλ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο
αληίζηνηρνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο.
2. Ο πξνκεζεπηήο επίζεο νθείιεη λα εθπαηδεχζεη έσο θαη επηά (7) νδεγνχο - ππξνζβέζηεο ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ γηα κία (1)
ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκε εκέξα ζε θαηάιιειν ρψξν επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά
πξνηίκεζε ζην λνκφ Αηηηθήο.
3. Σπρφλ έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ νδεγψλ - ππξνζβεζηψλ απφ
ηελ Αζήλα, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεχζεηο γίλνπλ εθηφο Αηηηθήο θαζψο θαη παξνπζίαο
δηεξκελέα, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
4. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο θάζεηο ηεο, ν
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έληππεο
ζεκεηψζεηο, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
5. Η νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο ηκεκαηηθήο
παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηε
δηαθήξπμε. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθή παξάδνζε, ε νινθιήξσζε ηεο
εθπαίδεπζεο ζα γίλεη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νρεκάησλ απφ ηνλ
πξνκεζεπηή.
ΗΒ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΗΓ. ΓΟΚΗΜΔ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Η αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ θαη' ειάρηζην
δνθηκέο:
1. Μαθξνζθνπηθφ έιεγρν ησλ ππφ πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θσηηζκνχ, ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ, θιηκαηηζκνχ θαη γεληθά φισλ
ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ νρήκαηνο.
2. Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα νρεκάησλ κε πνξεία ζε ειάρηζηε
απφζηαζε 20 km, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη δπλακηθφ έιεγρν πέδεζεο θαη επζηάζεηαο,
ζπκπεξηθνξά ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ θίλεζε θ.ιπ.
Οη παξαπάλσ δνθηκέο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα (θπθινθνξία νρήκαηνο - αζθάιηζε) θαη
δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή.
Σα νρήκαηα ζα παξαιακβάλνληαη κφλνλ εθφζνλ δηαπηζησζεί ε πιήξεο θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπο.
ΗΓ. ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ
1. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδψζεη ηα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα ζηηο απνζήθεο ηνπ
Π.., ζε ρξφλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.
2. Η παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.. λα γίλεη κεηά απφ ζπλελλφεζε ηεο
πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο, ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαζψο θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ
Απνζεθψλ.
3. Η παξαιαβή ζα γίλεη εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
ΗΔ. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο - ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο ζηελ Αμηνιφγεζε Σερληθψλ
Πξνζθνξψλ.
ΗΣ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ορεκάησλ (4Υ2) κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηχπνπ Van 8+1 ζέζεσλ
1.

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο
αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη
ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
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2.

Η βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Κξηηήξηα
Αμηνιφγεζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Κπιηήπιο

ςνηελεζηήρ
Βαπύηηηαρ (%)

Α’ ΟΜΑΓΑ
Γιαζηάζειρ
Οιηθφ κήθνο (παξ. Σ. 3.1)
Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο, κήθνο (παξ. Σ. 3.9)
Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο, πιάηνο (παξ. Σ. 3.9)
Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο, χςνο (παξ. Σ. 3.9)
Πλαίζιο
Χθέιηκν θνξηίν (παξ. Σ. 4.2)
Ιζρχο θηλεηήξα (παξ. Σ. 5.1)
Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ (παξ. Σ. 6)
Ηιεθηξηθφ ζχζηεκα, ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ ζπζζσξεπηή
(παξ. Σ. 14.2)
Ηιεθηξηθφ ζχζηεκα, πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο Π/Γ
(παξ. Σ. 14.8.3)
Οπηηθή θαη ερεηηθή ζήκαλζε, έληαζε ήρνπ ζεηξήλαο (παξ.
Σ. 16.2)
ΤΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΓΑ
Β’ ΟΜΑΓΑ
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα (παξ. Η
1)
Δγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ηνπ νρήκαηνο (παξ. Η
2)
Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, δηάζεζε (παξ. Θ 1)
Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, πξνκήζεηα (παξ. Θ 2)
Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, εξγαζίεο ζπληήξεζεο (παξ.
Θ 2)
Υξφλνο παξάδνζεο (παξ. ΙΓ 1)
ΤΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΓΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

4
4
4
10
17
25
5
4
1
1
75
8
2
1
2
1
11
25
100

Βαζκνιφγεζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο
Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,
απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Δηδηθφηεξα:
Κξηηήξην 1 - Οιηθφ κήθνο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα νιηθφ κήθνο
6000 mm, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 2 - Δζσηεξηθφ κήθνο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα εζσηεξηθφ
κήθνο 3400 mm, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 3 - Δζσηεξηθφ πιάηνο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα εζσηεξηθφ
πιάηνο 1900 mm, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 4 - Δζσηεξηθφ χςνο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα εζσηεξηθφ
χςνο 1900 mm, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 5 - Χθέιηκν θνξηίν: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα σθέιηκν
θνξηίν 1500 kg, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 6 - Ιζρχο θηλεηήξα: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ηζρχ θηλεηήξα
110 kW, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 7 - Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαπζίκνπ: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε,
120 γηα ρσξεηηθφηεηα 90 l, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
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3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Κξηηήξην 8 - Ηιεθηξηθφ ζχζηεκα, ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ ζπζζσξεπηή: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ ζπζζσξεπηή 100 Ah, αλαινγηθή
βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 9 - Ηιεθηξηθφ ζχζηεκα, πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο Π/Γ: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα ιεηηνπξγία απφ 136 - 174 MHz, αλαινγηθή
βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 10 - 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 11 - Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα: 100 γηα ηελ
ειάρηζηε απαίηεζε, 120 γηα εγγχεζε πέληε (5) έηε, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα
ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 12 - Δγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο: 100 γηα ηελ ειάρηζηε απαίηεζε,
120 γηα εγγχεζε δέθα (10) έηε, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 13 - Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, δηάζεζε: 100 γηα ηελ ειάρηζηε
απαίηεζε, 120 γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα δεθαπέληε (15) έηε, αλαινγηθή
βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 14 - Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, πξνκήζεηα: 100 γηα πξνκήζεηα
αληαιιαθηηθψλ ρσξίο έθπησζε, 120 γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ κε ηε κέγηζηε
πξνζθεξφκελε έθπησζε, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 15 - Τπνζηήξημε κε αληαιιαθηηθά, εξγαζίεο ζπληήξεζεο: 100 γηα εξγαζίεο
ζπληήξεζεο ρσξίο έθπησζε, 120 γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο κε ηε κέγηζηε
πξνζθεξφκελε έθπησζε, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.
Κξηηήξην 16 - Υξφλνο παξάδνζεο: 100 γηα ηε κέγηζηε απαίηεζε, 120 γηα ρξφλν
παξάδνζεο έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο, αλαινγηθή βαζκνιφγεζε γηα ελδηάκεζεο ηηκέο.

Παξαηήξεζε: Ο νξηζκφο ηεο ηηκήο πνπ ιακβάλεη 120 ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο δελ ζπλεπάγεηαη ηε
ζέζπηζε αληίζηνηρνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ θαη ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ησλ θαηά πεξίπησζε
παξαγξάθσλ ηεο παξνχζαο.
εκείσζε: Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ
επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο
ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δχν
νκάδσλ.
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν:
U = ζ1*Β1 + ζ2*Β2 +……+ζλ*Βλ, φπνπ ζλ είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ λ θαη Βλ ε
βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ λ.
Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Η ηειηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο.

Αζήλα
ΠΡΟ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
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