ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:
Προμήθεια ενό̋ (1)
απορριμματοφόρου οχήματο̋
τύπου πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 16m3
CPV: 34144512-0
Αρ. Μελέτη̋ : 1.2/2014
KA : 20.7132.0019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00€
(χωρί̋ Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ
Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο τύπου πρέσα̋ προορίζεται για τι̋ ανάγκε̋ τη̋
Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ και Ανακύκλωση̋ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋ για
να χρησιμοποιηθεί σε εργασίε̋, αποκομιδή̋ αστικών απορριμμάτων.
Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια του απορριμματοφόρου θα ανέλθει στο ποσό των
130.000,00 €, χωρί̋ Φ.Π.Α. 23%, και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7132.0019 του σκέλου̋ των
εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού του τρέχοντο̋ οικονομικού έτου̋ 2014
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ υπάγονται στι̋ διατάξει̋:
1) Τη̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ με αριθ. πρωτ. 11389/08.03.93 ¨Ενιαίο̋ Κανονισμό̋
Προμηθειών Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋¨ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Φ.Ε.Κ 185/23.03.93
τΒ΄ όπω̋ ισχύει κατά την ημερομηνία του παρόντο̋ διαγωνισμού.
2) Τον Ν. 3463/06 ¨Δημοτικό̋ και Κοινοτικό̋ Κώδικα̋¨.
3) Τον Ν.2286/95 ¨Προμήθειε̋ του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσει̋ συναφών θεμάτων ¨
4) Των Ν.1797/88 και 2000/91
5) Το Π.Δ. 60/2007
6) Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλε̋ Διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20,
του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),
7) Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και
διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
8) Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
Κερατσίνι 10-12-2014
Ο Συντάξα̋
Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋
(ΔΕ2 - Εποπτών Καθαριότητα̋)
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Διευθυντή̋
Δ/νση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋
Ασλάνογλου Παναγιώτη̋
(ΠΕ-Ηλ. Μηχ. Μηχανικών)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο με πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή
απορριμματοφόρου και υπερκατασκευή χωρητικότητα̋ συμπιεσμένων απορριμμάτων με
τουλάχιστον 16 m3 , τύπου πρέσα̋.
Οι διαστάσει̋, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τι̋
ισχύουσε̋ διατάξει̋ για την έκδοση τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ στην Ελλάδα.
Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματο̋ σε απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 8 tn και το
συνολικό μικτό τουλάχιστον 19tn.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τι̋ απαραίτητε̋ επιγραφέ̋ και άλλα διακριτικά σημεία
που θα καθορίσει ο Δήμο̋.
Επίση̋ το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τι̋ πινακίδε̋ κυκλοφορία̋ τι̋ οποίε̋ θα εκδώσει ο
ανάδοχο̋.
Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
-Εφεδρικό̋ τροχό̋ πλήρη̋, τοποθετημένο̋ σε ασφαλέ̋ μέρο̋ του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώ̋.
-Πυροσβεστήρε̋ σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρε̋ φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Ταχογράφο̋
-Βιβλία συντήρηση̋ και επισκευή̋
-Βιβλίο ανταλλακτικών.
-Γρύλλο̋ ανύψωση̋ οχημάτων
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα
είναι εφοδιασμένο με του̋ προβλεπόμενου̋ καθρέπτε̋, φωτιστικά ηχητικά σήματα ω̋ και
ηχητικό σύστημα επικοινωνία̋ των εργατών με τον οδηγό.
Ακόμα ο προμηθευτή̋ υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχο̋ ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοση̋ τη̋ άδεια̋
κυκλοφορία̋
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Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Όλε̋ οι απαιτήσει̋ των τεχνικών προδιαγραφών του πλαισίου είναι ουσιώδει̋ και
απαράβατε̋, η τυχόν ύπαρξη απόκλιση̋ θα σημαίνει απόρριψη τη̋ προσφορά̋. Όπου
απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% τη̋
αναφερόμενη̋ τιμή̋ εκτό̋ εάν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία.
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Θα είναι τελείω̋ καινούργιο, προωθημένη̋ οδήγηση̋, τελευταίου τύπου και κατασκευή̋
από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, μικτού βάρου̋ 19.000 Kgr τουλάχιστον.
Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου. Σαν ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το
υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο (Perm. Gross
Weight) αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρου̋, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα
οδήγηση̋, το προσωπικό τριών ατόμων (οδηγό̋ και δυο εργάτε̋), το βάρο̋ του
καυσίμου, ο εφεδρικό̋ τροχό̋, τα εργαλεία συντήρηση̋, η κιβωτάμαξα με τον μηχανισμό
ανύψωση̋ κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματο̋.
To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την
μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρου̋ 500kgr/m3. Ω̋ ωφέλιμο φορτίο στα
απορρίμματα νοείται το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση από το μέγιστο μικτό
επιτρεπόμενο φορτίο των παρακάτω :
-

Του ιδίου βάρου̋ του πλαισίου με καύσιμα, νερό ορυκτέλαια, πλήρη εφεδρικό τροχό,
εργαλεία κ.λ.π. εξοπλισμό.
Του οδηγού και δύο εργατών
Του βάρου̋ τη̋ πλήρου̋ κενή̋ υπερκατασκευή̋
Του βάρου̋ του ανυψωτικού μηχανισμού κάδων (αν προβλέπεται)

Το πλαίσιο θα είναι βαριά̋ και ενισχυμένη̋ κατασκευή̋ με διπλού̋ του̋ πίσω τροχού̋
και ισχυρό σύστημα ανάρτηση̋.
Το ύψο̋ του πλαισίου (άνω μέρο̋ των διαμήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο
δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήματο̋.
Το μεταξόνιο επιθυμείται να είναι το μικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του
οχήματο̋.
Με τι̋ προσφορέ̋ που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν
απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία
και πληροφορίε̋:
- Εργοστάσιο κατασκευή̋ του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπο̋ και το έτο̋ κατασκευή̋
αυτού.
Διαστάσει̋ αυτοκινήτου:
- Μεταξόνιο, μετατρόχιο
- Μέγιστο πλάτο̋, μέγιστο μήκο̋, μέγιστο ύψο̋ (χωρί̋ φορτίο)
- Ελάχιστο ελεύθερο ύψο̋ από οριζόντιο έδαφο̋
- Υλικά κατασκευή̋ σκελετού
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- Βάρη πλαισίου και αμαξώματο̋
- Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρο̋ (GROSS WEIGHT)
- Ίδιο (νεκρό) βάρο̋ του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.
- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
- Η ικανότητα φόρτιση̋ πλαισίου
- Η ικανότητα φόρτιση̋ του μπροστινού και του πίσω άξονα.
1.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο κινητήρα̋ θα είναι νέα̋ αντιρρυπαντική̋ τεχνολογία̋ EURO 6, DIESEL, 4/χρονο̋,
6/κύλινδρο̋, υδρόψυκτο̋ από του̋ πλέον εξελιγμένου̋ τύπου̋ και άριστη̋ φήμη̋,
μεγάλη̋ κυκλοφορία̋. Η ονομαστική ισχύ̋ κατά DIN θα είναι μεγαλύτερη από 280PS, και
ροπή̋ 1.100Nm .
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη
σωλήνα εξάτμιση̋ και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού τη̋ βροχή̋.
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:
.
- Τύπο̋ και κατασκευαστή̋
- Η πραγματική ισχύ̋ , στον αριθμό στροφών ονομαστική̋ λειτουργία̋.
- Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεω̋ στο πεδίο του αριθμού στροφών του.
- Οι καμπύλε̋ μεταβολή̋ τη̋ πραγματική̋ ισχύο̋ και τη̋ ροπή̋ στρέψεω̋ σε σχέση με
τον αριθμό των στροφών.
- Ο κύκλο̋ λειτουργία̋ (4-χρόνο̋).
-Ο αριθμό̋ και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμό̋ και η σχέση συμπιέσεω̋.
- Το σύστημα ψύξεω̋ και το σύστημα εκκινήσεω̋.
- Περιγραφή μηχανόφρενου (κλαπέτου)
- Περιγραφή περιοριστή ταχύτητα̋
1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό τουλάχιστον 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορεία̋ και
μια̋ (1) οπισθοπορεία̋, συγχρονισμένων των 6 εμπροσθοπορεία̋. Βοηθητική ταχύτητα
είναι επιθυμητή.
Ο συμπλέκτη̋ θα είναι μονό̋ , ξηρού τύπου. Το υλικό τριβή̋ του δίσκου δεν θα περιέχει
αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό̋ προ̋ το περιβάλλον.
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευή̋ ώστε το όχημα να είναι ικανό να
κινηθεί με πλήρε̋ φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή τριβή̋ 0,60 και θα
περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματο̋.

1.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Το σύστημα πέδηση̋ θα είναι διπλού κυκλώματο̋ με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει
σύστημα Αντιμπλοκαρίσματο̋ Τροχών (Α.Β.S.),σύστημα κατανομή̋ πίεση̋ πέδηση̋
ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα καθώ̋ και σύστημα αντιολίσθηση̋ (ΑSR).
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To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα εμπρό̋ και ταμπούρα στου̋ οπίσθιου̋
τροχού̋. Η ρύθμιση των φρένων θα γίνεται αυτόματα, ανάλογα με τη φθορά των υλικών
τριβή̋. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί
στου̋ πίσω τροχού̋ του οχήματο̋. Σε περίπτωση βλάβη̋ στο σύστημα (απώλεια πίεση̋
αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το όχημα θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα
πέδηση̋, ενισχυμένο κλαπέτο, με βαλβίδα αποσυμπίεση̋. Το υλικό τριβή̋ των φρένων
δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προ̋ το περιβάλλον.
Θα φέρει χειρόφρενο ικανό για ακινητοποίηση του φορτωμένου αυτοκινήτου σε κλίση
δρόμου τουλάχιστον 10% με σβηστό κινητήρα και χωρί̋ ταχύτητα.
1.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό μέρο̋ και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό ή
τουλάχιστον υδραυλική̋ υποβοήθηση̋. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνε̋
στροφή̋ του πλήρου̋ οχήματο̋. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο. Η ακτίνα στροφή̋ είναι
επιθυμητό να είναι η ελάχιστη δυνατή.
1.6 ΑΞΟΝΕΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Να δοθεί ο τύπο̋, ο κατασκευαστή̋ και οι ικανότητε̋ αξόνων, αναρτήσεων και
ελαστικών. Ο κινητήριο̋ πίσω άξονα̋ πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τι̋ απαιτήσει̋
φόρτιση̋ για όλε̋ τι̋ συνθήκε̋ κίνηση̋ και να διαθέτει σύστημα υπομείωση̋ στροφών
στου̋ τροχού̋.
To όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα , ημιτρακτερωτά καινούργια ( κατασκευή̋ του
τελευταίου εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοση̋ ), ακτινωτού τύπου (radial),
χωρί̋ αεροθάλαμο (tubeless), πέλματο̋ ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την
οδηγία 2001/43/εκ ή και νεότερη τροποποίηση αυτή̋ και να ανταποκρίνονται στου̋
κανονισμού̋ ETRTO. Να δοθεί ο τύπο̋ και οι διαστάσει̋ αυτών.
1.7 ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Η καμπίνα θα είναι ανακλινόμενου τύπου, θα φέρει κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, τα
συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί
SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλεία̋, θερμική μόνωση με επένδυση από
πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικού̋ υαλοκαθαριστήρε̋, δύο τουλάχιστον
αλεξήλια ρυθμιζόμενη̋ θέση̋, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα
θέρμανση̋ με δυνατότητα εισαγωγή̋ μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου
αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση
μπαλαντέζα̋ και γενικά κάθε εξάρτηση ενό̋ θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.
Στον εξοπλισμό θα περιλαμβάνονται, ψηφιακό̋ ταχογράφο̋, ηλεκτρικά παράθυρα,
στεροφωνικό, οθόνη παρακολούθηση̋, καθρέπτε̋ και ζώνε̋ μα προεντατήρε̋
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ
Η κιβωτάμαξα θα είναι μεταλλική από χαλυβδοέλασμα ικανού πάχου̋ υψηλή̋
ανθεκτικότητα̋ στη φθορά και στη διάβρωση, χωρητικότητα̋ 16κμ. Στα τμήματα που
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δέχονται αυξημένε̋ πιέσει̋, τριβέ̋ και γενικότερα μηχανικέ̋ καταπονήσει̋ ο
χρησιμοποιούμενο̋ χάλυβα̋ θα είναι αντιτριβικού τύπου με σκληρότητα κατά προτίμηση
μεγαλύτερη από 450ΗΒ.
Για την κατασκευή του σώματο̋ τη̋ κιβωτάμαξα̋ (το τμήμα που δέχεται και περιέχει τα
απορρίμματα) θα χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση χαλυβδοελάσματα αντιτριβικού
τύπου ( τύπου HARDOX 450).
Tα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή θα είναι κυρτή̋ μορφή̋ χωρί̋ ενδιάμεσε̋
ενισχύσει̋.
Η τοποθέτηση τη̋ υπερκατασκευή̋ πάνω στο πλαίσιο θα γίνει με εξασφάλιση τη̋
κατανομή̋ των βαρών.
Η υπερκατασκευή θα βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί, στο πίσω μέρο̋ μέσω
σημείων στήριξη̋ ενώ στο μπροστινό μέρο̋ το βίδωμα θα είναι ελαστικό.
Το άκρο των πλακών προώθηση̋ και συμπίεση̋ θα φέρει ειδικέ̋ ενισχύσει̋. Να
αναφερθεί το πάχο̋ ελάσματο̋ των πλακών προώθηση̋.
Η πλάκα απόρριψη̋ θα είναι ενισχυμένη με αυτοτελή προφίλ χάλυβα για αυξημένη
αντοχή. Να αναφερθεί το πάχο̋ τη̋.
Η χοάνη φόρτωση̋ θα είναι επίση̋ κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου
HARDOX 450. Να αναφερθεί το πάχο̋ του ελάσματο̋. Θα έχει επαρκή χωρητικότητα για
φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων (μεγαλύτερη των 1,5 m3). Να αναφερθεί η
χωρητικότητα αυτή.
Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτω̋ στεγανή.
Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπο̋ ελέγχου και συντήρηση̋ του τηλεσκοπικού εμβόλου
τη̋ πλάκα̋ εκφόρτωση̋ στο μπροστινό μέρο̋.
Ο ωφέλιμο̋ όγκο̋ των συμπιεσμένων απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 16m3.
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του αυτοκινήτου μέσω
δυναμολήπτη (P.T.O) και μέσω ισχυρή̋ υδραυλική̋ αντλία̋ μεταβλητή̋ ροή̋.
Να αναφερθεί ο τύπο̋, η μέγιστη παροχή στι̋ διάφορε̋ στροφέ̋ , η μέγιστη πίεση τη̋
αντλία̋. Οι σωληνώσει̋ και τα ρακόρ του συστήματο̋ συμπίεση̋ να αντέχουν σε πιέσει̋
μεγαλύτερε̋ από 350 bar.
Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενε̋ δυνάμει̋ στην πλάκα συμπίεση̋ .
Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή, αλλά
τουλάχιστον τη̋ σχέση̋ όγκου 6:1 (συμπιεσμένων προ̋ ασυμπίεστα).
Για το σύστημα συμπίεση̋ θα υπάρχει μηχανισμό̋ με διακόπτε̋ δεξιά και αριστερά ο
οποίο̋ θα ακινητοποιεί όλο το σύστημα λειτουργία̋ σε περίπτωση έκτακτη̋ ανάγκη̋
καθώ̋ και μηχανισμό̋ απεγκλωβισμού ο οποίο̋ θα λειτουργεί από μπουτόν στο
χειριστήριο. Επίση̋ η λειτουργία του συστήματο̋ συμπίεση̋ θα μπορεί να επιλεγεί
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συνεχή̋ – αυτόματη μια̋ φάση̋ συμπίεση̋, τελείω̋ χειροκίνητη – διακοπτόμενη και
συγχρονισμένη με το ανυψωτικό σύστημα των κάδων.
Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνηση̋ του συστήματο̋ και οι σωληνώσει̋ του υδραυλικού
κυκλώματο̋ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με τα
απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού και του φορείου θα είναι
αντεστραμμένα.
Tο υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μηχανισμού̋ ανακουφίσεω̋ για
την αποφυγή υπερφορτώσεων τη̋ κιβωτάμαξα̋.
Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών τη̋ υπερκατασκευή̋ θα πρέπει να είναι αναλογικού
τύπου έτσι ώστε να είναι δυνατό̋ ο εντοπισμό̋ των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία
του υδραυλικού συστήματο̋ και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων .
Θα είναι επίση̋ δυνατή η ανίχνευση των υδραυλικών πιέσεων στα διάφορα σημεία του
συστήματο̋ μέσω οθόνη̋ η οποία θα βρίσκετε στο χειριστήριο τη̋ καμπίνα̋.
Η αντίσταση του ωθητήρα
απόρριψη̋ των απορριμμάτων να είναι ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του
συστήματο̋ ανάλογα με το τύπο και την φύση των απορριμμάτων .
Το ύψο̋ φόρτωση̋ θα είναι μικρότερο από 1,6 μ.
Η χοάνη υποδοχή̋ των απορριμμάτων στην είσοδο τη̋ κιβωτάμαξα̋ θα είναι
διαμορφωμένη ώστε να δέχεται κάδου̋ τουλάχιστον 1100 lt και αφετέρου να προστατεύει
του̋ χειριστέ̋ από εκτοξευόμενα θραύσματα απορριμμάτων, γυαλιών κλπ.
Στο πίσω μέρο̋ του οχήματο̋ θα είναι προσαρμοσμένο υδραυλικό σύστημα ανύψωση̋
και εκκένωση̋ μεταλλικών και πλαστικών κάδων του DIN 30740, του DIN 30700
μεγέθου̋ μέχρι 1100 lt και τη̋ ΕΝ 840 μεγέθου̋ έω̋ 1300 lt, τύπου κτένα̋. Ο χειρισμό̋
του συστήματο̋ θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματο̋, πίσω δεξιά κατά
προτίμηση, όπου θα υπάρχει και διακόπτη̋ STOP του μηχανισμού συμπίεση̋. Το χρώμα
του παραπάνω συστήματο̋ και του ενδιάμεσου πλαισίου θα είναι ίδιο με τη̋ υπόλοιπη̋
υπερκατασκευή̋. Η ανυψωτική ικανότητα του μηχανισμού θα είναι μεγαλύτερη από
800kg, θα φέρει ασφαλιστικέ̋ διατάξει̋ συγκράτηση̋ του κάδου και ελαστικά προστασία̋
από τι̋ κρούσει̋ .
Η θύρα εκφόρτωση̋ θα ευρίσκεται στο πίσω μέρο̋ και θα ανοιγοκλείνει υδραυλικά (με
δύο φιάλε̋) από την καμπίνα και απόλυτα στεγανά για τα «Ελληνικά» απορρίμματα. Θα
υπάρχει όμω̋ και μηχανισμό̋ για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευή̋. Τα έμβολα
θα βρίσκονται στι̋ πλευρέ̋ του σώματο̋ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρη̋ στεγανότητα
με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματο̋ σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματο̋ και
πόρτα̋.
Το άνοιγμα τη̋ θύρα̋ θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού, ενώ το κλείσιμο
οπωσδήποτε από πίσω, ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματο̋ τη̋ θύρα̋.
Να αναφερθεί ο χρόνο̋ εκφόρτωση̋, επιθυμητό είναι να μη υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Κατά
την ανύψωση τη̋ πίσω πόρτα̋ θα υπάρχει ηχητικό σήμα.
Θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά πω̋ θα γίνεται η ενεργοποίηση τη̋ εκφόρτωση̋ και
με ποιο μηχανισμό αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση τη̋ εκφόρτωση̋.
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Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι.
Η βαφή τη̋ υπερκατασκευή̋ θα πρέπει να γίνει με όλε̋ τι̋ σύγχρονε̋ μεθόδου̋. Πριν
την βαφή θα γίνουν οι επεξεργασίε̋ πλυσίματο̋, απολίπανση̋, στοκαρίσματο̋,
τριψίματο̋, επάλειψη̋ με αστάρι ακρυλική̋ πολυουρεθάνη̋ δύο συστατικών και μετά
βαφή DUCO με δύο διασταυρούμενε̋ στρώσει̋ σε χρώμα κατά προτίμηση λευκό.
Ο φωτισμό̋ θα καλύπτει τι̋ απαιτήσει̋ του ΚΟΚ και επιπλέον θα υπάρχουν προβολεί̋
για οδήγηση όπισθεν, προβολεί̋ για εργασία̋ πίσω, φώτα για ομίχλη, φώτα ενδεικτικά
γύρω-γύρω.
Επίση̋ θα υπάρχουν 2 κατάλληλε̋ θέσει̋ ορθίων για μετακίνηση του προσωπικού
συλλογή̋ των απορριμμάτων, με αναδιπλούμενα σκαλιά, φτερά και λασπωτήρε̋
στο όχημα, ώστε να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωση̋.
Η υδραυλική εγκατάσταση θα αποτελείται από υδραυλική αντλία μεταβλητή̋ ροή̋, πού
θα έχει την ικανότητα να κινεί την πρέσα, να ανοίγει την θύρα, να ανυψώνει και να
εκκενώνει του̋ κάδου̋, με το σχετικό ταρακούνημα. Επίση̋ θα κινεί αντίστροφα το
έμβολο εκκένωση̋ του οχήματο̋, χωρί̋ να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από
συγχρονισμένη κίνηση.
Το συνολικό πλάτο̋ τη̋ υπερκατασκευή̋ δεν θα υπερβαίνει αυτό του οχήματο̋-πλαισίου.
Τέλο̋ πρέπει να υπάρχει θέση για τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούμενων εργαλείων
χειρό̋ (όπω̋ σκούπα, φτυάρι) για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό τη̋ περιοχή̋
εκκένωση̋ του κάδου.
Χρωματισμό̋
Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον
στρώσει̋ μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την
Υπηρεσία κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. Οι απαιτούμενε̋ επιγραφέ̋ θα
καθορισθούν ομοίω̋ από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ σε εύλογο
χρόνο.
Ασφάλεια
Για τον έλεγχο τη̋ λειτουργικότητα̋ και τη̋ αποδοτικότητα̋ θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια,
η ταχύτητα και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικέ̋ αποδόσει̋ των επιμέρου̋
συστημάτων, οι καταναλώσει̋ καυσίμου, η ευκολία συντήρηση̋ και οι τυχόν υφιστάμενε̋
βοηθητικέ̋ διατάξει̋.
Στο κεφάλαιο τη̋ ασφάλεια̋ θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την
ασφάλεια χειρισμού και λειτουργία̋, όπω̋ και εφεδρικά συστήματα λειτουργία̋ σε
περίπτωση βλάβη̋ ή ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή αυτή.
Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλού̋ λειτουργία̋, τα οποία θα
περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τι̋ βασικέ̋ απαιτήσει̋
ασφάλεια̋ και υγεία̋ που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία με τα Π.Δ. 377/93 και Π.Δ.
18/96 όπω̋ αυτά ισχύουν σήμερα με την τροποποίηση του̋ από το Π.Δ.57/2010, την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-5:2011 καθώ̋ και τι̋
μετέπειτα τροποποιήσει̋, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE. Να
κατατεθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέταση̋ Τύπου ΕΚ κατά το παράρτημα IX τη̋
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οδηγία̋ 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδο̋ από διεθνώ̋
κοινοποιημένο φορέα.
Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα διαθέτει
· Σύστημα εκτάκτου ανάγκη̋ stop και στι̋ δύο πλευρέ̋ του χώρου εργασία̋ των
εργατών, όπω̋ επίση̋ και από την καμπίνα του οδηγού, το οποίο θα
απενεργοποιεί το σύστημα συμπίεση̋ και για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η
επαναφορά του.
· Σύστημα επικοινωνία̋ με ηχητικό σήμα του οδηγού με του̋ εργάτε̋.
· Κατά τη διαδικασία εκφόρτωση̋ θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρω̋ η
οπίσθια θύρα. Το ολικό κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο
πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρου̋ του οχήματο̋. Όταν η θύρα κλείνει τελείω̋
θα ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό.
· Ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθηση̋ των ανακλινόμενων σκαλοπατιών
μεταφορά̋ των εργαζομένων. Διά του κυκλώματο̋ αυτού θα αποτρέπεται η
ανάπτυξη ταχύτητα̋ του οχήματο̋ πέραν των 30km/h (ή τη̋ μέγιστη̋ ταχύτητα̋
που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία) ενώ θα αποτρέπει την οπισθοπορεία του
οχήματο̋ όταν οι εργάτε̋ βρίσκονται πάνω σε αυτό, τότε το ηλεκτρονικό
παρακολούθηση̋ θα δίνει κατάλληλε̋ εντολέ̋ δια των οποίων το όχημα θα
σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματο̋ δεν θα είναι εφικτή. Σε
περίπτωση ανάγκη̋ θα υπάρχει ειδικό̋ διακόπτη̋ εντό̋ τη̋ καμπίνα̋ ο οποίο̋ θα
απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, θα υπάρχει όμω̋ ποινή παύση̋ όλων
των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.
Ο πίνακα̋ των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρη̋ και αξιόπιστο̋ στη χρήση, τα δε
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Θα περιγραφούν οι εξαιρετικέ̋ διατάξει̋ .
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Με την τεχνική προσφορά επι ποινή αποκλεισμού πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα:
1.

Δήλωση του προμηθευτή τη̋ υπερκατασκευή̋ για την προμήθεια
ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια και σε διάστημα πέντε (5)
ημερών από την ζήτησή του̋. Επίση̋ τον τρόπο που προτίθεται να
αντιμετωπίζει τι̋ ανάγκε̋ service.

2.

Δήλωση του προμηθευτή για την προσφερόμενη εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋
για το πλήρε̋ όχημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο (2) έτη, (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρί̋ καμία επιπλέον επιβάρυνση
του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβη̋ ή
φθορά̋ συμβεί, μη οφειλόμενη̋ σε κακό χειρισμό.

3.

Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοση̋, που δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο̋ από 120 ημερολογιακέ̋ ημέρε̋.

4.

Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνε̋ στην Ελληνική γλώσσα ή
μεταφρασμένα (τα prospectus γίνονται αποδεκτά και στην γλώσσα
προέλευση̋).
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5.

Το απορριμματοφόρο πρέπει να ικανοποιεί απόλυτα τι̋ βασικέ̋ απαιτήσει̋
ασφάλεια̋ και υγεία̋ που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 377/93 και
Π.Δ.18/96, όπω̋ ισχύουν) και το πρότυπο ΕΝ – 1501:2011 και να φέρουν
σήμα CE, διασφαλίζοντα̋ κατά τον τρόπο αυτό την εντελώ̋ ασφαλή
εκτέλεση όλων των εργασιών / χειρισμών του απορριμματοφόρου από του̋
εργάτε̋ τη̋ υπηρεσία̋ καθαριότητο̋ και από του̋ τεχνικού̋ συντήρηση̋ και
επισκευών θα είναι απόλυτα καινούργια και πρόσφατη̋ κατασκευή̋.

6.

Αναλυτική δήλωση συμμόρφωση̋ του προσφερόμενου οχήματο̋ σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία prEN 1501
Επίση̋ θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την οδηγία 2006/42/ΕΚ
(ενσωμάτωση με το ΠΔ 57/ΦΕΚ 97 Α΄/25-06-2010), την οδηγία 2000/14/ΕΚ
(ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 37393/2028/ ΦΕΚ 1418 Β΄/01-10-2003) όπω̋
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 Β΄/02-032007) και την οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07
ΦΕΚ 1853 Β΄/13-9-2007)

7.

Αντίγραφο πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή συνοδευμένο από
Πιστοποιητικό Εξέταση̋ Τύπου ΕΚ κατά το παράρτημα IX τη̋ οδηγία̋
2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδο̋ από διεθνώ̋
κοινοποιημένο φορέα.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτέ̋ προσφορέ̋ με μικρέ̋ παρεκκλίσει̋ από την συγγραφή
υποχρεώσεων και τι̋ παρούσε̋ Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, μόνο στην περίπτωση που
προτείνεται εναλλακτική λύση για κάποια απαίτηση που θα φέρει όμω̋ το ίδιο ή καλύτερο
αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο των τεχνικών προδιαγραφών.
Πρόσθετε̋ δυνατότητε̋ των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων σκόπιμο είναι να αναφερθούν
ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν.
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω στοιχεία, εκτό̋ εάν ζητούνται ω̋ επιθυμητά.
1 Αναλυτικέ̋ τεχνικέ̋ περιγραφέ̋ των προσφερόμενων αυτοκινήτων (πλαίσιο) με πλήρη
τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στην Ελληνική γλώσσα, εικόνε̋ αυτών
(prospectus), κλπ.
2 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των επί μέρου̋ μερών τη̋ υπερκατασκευή̋ από την
οποία θα προκύπτουν σαφώ̋ οι επιδόσει̋ αυτή̋.
3 Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνο̋ και ο τόπο̋ παράδοση̋
των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων από την υπογραφή τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.
4 Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη
λειτουργία̋ και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται τα αυτοκίνητα.
5 Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνο̋ εγγύηση̋ καλή̋
λειτουργία̋ ο οποίο̋ θα είναι τουλάχιστον για δύο (2) έτη για κάθε όχημα, και όπου ο
προμηθευτή̋ θα είναι υποχρεωμένο̋ για κάθε ανωμαλία που θα εμφανιστεί κατά το
διάστημα τη̋ εγγυήσεω̋ να προχωρήσει σε άμεση αποκατάστασή τη̋, μόλι̋
ειδοποιηθεί χωρί̋ πρόσθετη αμοιβή.
6 Οι διαγωνιζόμενοι εφόσον δεν είναι ο οίκο̋ κατασκευή̋ ή ο επίσημο̋
εξουσιοδοτημένο̋ αντιπρόσωπο̋ στην Ελλάδα (Ε.Ε.Α.Ε.), του πλαισίου ή τη̋
υπερκατασκευή̋, θα πρέπει να προσκομίσουν δήλωση των παραπάνω, όπου θα

10

7
8
9
10

11

δηλώνουν ότι:
α. ο οίκο̋ κατασκευή̋ ή ο Ε.Ε.Α.Ε. αποδέχεται την εκτέλεση τη̋ συγκεκριμένη̋
προμήθεια̋, σε περίπτωση κατακύρωση̋ στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει
την υπεύθυνη δήλωση, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοση̋.
β. ο οίκο̋ κατασκευή̋ ή ο Ε.Ε.Α.Ε. θα καλύψει τον Δήμο με την εγγύηση καλή̋
λειτουργία̋ που προσφέρει ο διαγωνιζόμενο̋.
γ. ο οίκο̋ κατασκευή̋ ή ο Ε.Ε.Α.Ε. αναλαμβάνει να καλύπτει τον Δήμο με όλα τα
απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα τουλάχιστον χρόνια.
Η δήλωση αυτή επί ποινή αποκλεισμού θα γίνει εγγράφω̋ στην Ελληνική γλώσσα και
θα αναφέρει επ΄ ακριβώ̋ τα παραπάνω.
Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνο̋ εγγύηση̋ παροχή̋
ανταλλακτικών (για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια) και σε μικρό χρονικό διάστημα από
την ζήτησή του̋ χωρί̋ αλλαγή των προδιαγραφών των υλικών.
Κατάλογο πωλήσεων παρομοίων σε χωρητικότητα οχημάτων στην Ελλάδα τα
τελευταία έτη με το έτο̋ παράδοση̋, χρόνο παράδοση̋ και φορέα.
Κατάλογο εργαλείων που θα συνοδεύουν τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα.
Ύπαρξη πιστοποιητικών εκδιδόμενων από επίσημα αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου
που θα βεβαιώνουν την ποιότητα, την αντοχή την ασφάλεια και υγιεινή των
προσφερόμενων απορριμματοφόρων, που θα φέρουν απαραίτητα σήμανση CE, από
αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου, επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.
Κερατσίνι 10-12-2014
Ο Συντάξα̋
Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋
(ΔΕ2 - Εποπτών Καθαριότητα̋)

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Διευθυντή̋
Δ/νση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋
Ασλάνογλου Παναγιώτη̋
(ΠΕ-Ηλ. Μηχ. Μηχανικών)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:
Προμήθεια ενό̋ (1)
απορριμματοφόρου οχήματο̋
τύπου πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 16m3
CPV: 34144512-0
Αρ. Μελέτη̋ : 1.2/2014
KA : 20.7132.0019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00€
(χωρί̋ Φ.Π.Α.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ
1

Εργοστάσιο κατασκευή̋, τύπο̋, χώρα προέλευση̋, και έτο̋ κατασκευή̋ πλαισίου

2
3
4

Μεταξόνιο, μετατρόχιο
Μέγιστο πλάτο̋, μέγιστο μήκο̋, μέγιστο ύψο̋ (χωρί̋ φορτίο)
Ελάχιστο ελεύθερο ύψο̋ από οριζόντιο έδαφο̋

5
6
7
8
9
10

Ελάχιστη ακτίνα στροφή̋ (πρέπει να συνοδεύεται με διάγραμμα και διαστάσει̋)
Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο
Ικανότητα φόρτιση̋ πλαισίου
Ικανότητα φόρτιση̋ εμπρόσθιου άξονα
Ικανότητα φόρτιση̋ οπισθίου άξονα
Ίδιο βάρο̋ πλαισίου μετά εφεδρικού τροχού, καμπίνα̋, εργαλείων, καυσίμων,
συσσωρευτή, οδηγού και συνοδηγού, δηλ. με πλήρη εξοπλισμό.
Σύστημα διεύθυνση̋, τύπο̋
Διάμετρο̋ κύκλου στροφή̋ του περισσότερο προεξέχοντο̋ σημείου του αυτοκινήτου.
Συμπλέκτη̋, τύπο̋, διάμετρο̋.
Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπο̋
α) Αριθμό̋ βαθμίδων
β) Αριθμό̋ βαθμίδων συγχρονισμένων
Σύστημα πέδηση̋, τύπο̋
Κινητήρα̋
α) Τύπο̋ κινητήρα αριθμό̋ κυλίνδρων, κατασκευαστή̋.
β) διάμετρο̋ εμβόλων, διαδρομή.
δ) Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα κατά DIN, αριθμό̋ στροφών
ε) Μέγιστη ροπή στρέψη̋ κατά DIN, αριθμό̋ στροφών
στ) Σύστημα ψύξη̋ του κινητήρα, και σύστημα εκκινήσεω̋
Στοιχεία αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών
Εξοπλισμό̋ καμπίνα̋ οδήγηση̋

11
12
13
14

15
16

17
18

12

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
1
2

Εργοστάσιο κατασκευή̋ τη̋ κιβωτάμαξα̋
Τύπο̋ συστήματο̋ συμπίεση̋ των απορριμμάτων, βαθμό̋ συμπίεση̋, ωφέλιμο
φορτίο σε απορρίμματα

3

Καθαρή χωρητικότητα τη̋ κιβωτάμαξα̋ για την πλήρωσή τη̋ με απορρίμματα

4
5
6

Σχέδια κατασκευή̋ και τα πάχη των ελασμάτων τη̋ κιβωτάμα̋
Ύψο̋ φορτώσεω̋ (ύψο̋ από οριζόντιο έδαφο̋)
Διαστάσει̋ ψευδοπλαισίου και ανάλυση κατανομή̋ βαρών για το πλήρε̋ όχημα
έμφορτο, όπω̋ και η θέση κέντρου βάρου̋

7

Τρόπο̋ εγκατάσταση̋ και προστασία̋ των ηλεκτρικών και υδραυλικών γραμμών και
εξαρτημάτων
Σύστημα συμπίεση̋ , λήψη κινήσεω̋, θέση μοχλού χειρισμού, τύπο̋ και πίεση
λειτουργία̋ αντλία̋
Βάρο̋ κενή̋ κιβωτάμαξα̋ με πλήρη εξοπλισμό (ολόκληρο το βάρο̋ τη̋
υπερκατασκευή̋).
Σύστημα ανοίγματο̋ τη̋ πίσω πόρτα̋ για εκφόρτωση και σύστημα ανύψωση̋ κάδων,
θέσει̋ των κυλίνδρων ανυψώσεω̋, αριθμό̋ και διάμετρο̋ κυλίνδρων και τύπο̋ αυτών
Ύπαρξη μηχανισμού ασφαλεία̋ για υπερφόρτωση
Υπάρχει δυνατότητα θέση̋ και διακοπή̋ λειτουργία̋ του συστήματο̋ συμπίεση̋ από
τη θέση φόρτωση̋

8
9
10
11
12
13

Ύψο̋ φόρτωση̋ για άφορτο αυτοκίνητο

14

Εργοστάσιο κατασκευή̋, τύπο̋, προέλευση, έτο̋ κατασκευή̋ υδραυλικού ανυψωτικού
μηχανισμού

15
16
17

Ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού μηχανισμού ανύψωση̋ κάδων
Ικανότητα ανυψωτικού μηχανισμού
Χρόνο̋ μια̋ πλήρου̋ λειτουργία̋ του ανυψωτικού μηχανισμού (ανύψωση – εκκένωση
– καταβίβαση)
Με τον προσφερόμενο ανυψωτικό μηχανισμό, τι είδου̋ κάδοι αποκομιδή̋
απορριμμάτων ανυψώνονται;
Αριθμό̋ υδραυλικών φιαλών, χαρακτηριστικά
Στοιχεία αντλία̋ και χειριστηρίου

18

Κερατσίνι 10-12-2014

Ο Συντάξα̋
Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋
(ΔΕ2 - Εποπτών Καθαριότητα̋)
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Διευθυντή̋
Δ/νση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋
Ασλάνογλου Παναγιώτη̋
(ΠΕ-Ηλ. Μηχ. Μηχανικών)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:
Προμήθεια ενό̋ (1)
απορριμματοφόρου οχήματο̋
τύπου πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 16m3
CPV: 34144512-0
Αρ. Μελέτη̋ : 1.2/2014
KA : 20.7132.0019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00€
(χωρί̋ Φ.Π.Α.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%)

1.

2.
3.

4.

Συμφωνία προσφορά̋ με τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του πλαισίου
(Γενικά χαρακτηριστικά πλαισίου, κινητήρα̋, σύστημα μετάδοση̋,
σύστημα πέδηση̋, σύστημα διεύθυνση̋, άξονε̋-αναρτήσει̋ελαστικά, καμπίνα οδήγηση̋)
Συμφωνία
προσφορά̋
με
τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋
τη̋
υπερκατασκευή̋-κιβωτάμαξα̋
Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, αισθητικότητα του
προσφερόμενου εξοπλισμού).
Καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού για την
εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Θα ληφθεί
υπόψη η «διαγωγή» του οχήματο̋ και του προμηθευτή στην
Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η εμπειρία, ο απαιτούμενο̋
εξοπλισμό̋ του διαγωνιζομένου, πιστοποίηση ISO κ.λ.π.)
Βαθμολογία ομάδα̋ Α

10

20
10

10

50

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%)
1.

2.

3.
4.

10

Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋.
Αξιοπιστία προμηθευτή, εκπαίδευση χειριστών, ανταλλακτικά,
χρόνο̋ παράδοση̋ ανταλλακτικών – SERVICE – συντήρηση,
τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση
(εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπο̋ αντιμετώπιση̋ προληπτικών
συντηρήσεων και επισκευών)
Πωλήσει̋ παρομοίων οχημάτων στην Ελλάδα,
Χρόνο̋ και τόπο̋ παράδοση̋.

14

25

10
5

Βαθμολογία ομάδα̋ Β

50

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Σ.Β.=0,7Α +0,3Β όπου Α και Β οι βαθμολογίε̋
των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. Οι προσφορέ̋ βαθμολογούνται με το μέσο όρο τη̋
βαθμολογία̋ όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο
μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, λιγότερο μέχρι 20% όταν
δεν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη
και εκτό̋ των ορίων βαθμολόγηση̋, όταν στο συγκεκριμένο κριτήριο αποκλίνουν
ουσιωδώ̋. Προσφορά που βαθμολογείται σε μία ομάδα με βαθμολογία μικρότερη του
40 απορρίπτεται. Επίση̋, απορρίπτονται οι προσφορέ̋ που δεν πληρούν τα
υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία από τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και την συγγραφή
υποχρεώσεων.

Κερατσίνι 10-12-2014

Ο Συντάξα̋
Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋
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ΕΡΓΟ:
Προμήθεια ενό̋ (1)
απορριμματοφόρου οχήματο̋
τύπου πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 16m3
CPV: 34144512-0
Αρ. Μελέτη̋ : 1.2/2014
KA : 20.7132.0019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00€
(χωρί̋ Φ.Π.Α.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ
Απορριμματοφόρο τύπου
πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 16κμ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

130.000,00

1

ΣΥΝΟΛΟ (€)
130.000,00

Φ.Π.Α. 23%

29.900,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

159.900,00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΣΥΓΓΡΑΦ Η

ΕΡΓΟ:
Προμήθεια ενό̋ (1)
απορριμματοφόρου οχήματο̋
τύπου πρέσα̋ χωρητικότητα̋ 16m3
CPV: 34144512-0
Αρ. Μελέτη̋ : 1.2/2014
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00€
(χωρί̋ Φ.Π.Α.)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενό̋ καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματο̋
τύπου πρέσα̋ με χωρητικότητα 16 m3 το οποίο προορίζεται για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋
Καθαριότητα̋ και Ανακύκλωση̋ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋ προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί σε εργασίε̋, αποκομιδή̋ αστικών απορριμμάτων
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο διαγωνισμό̋ και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ που αναγράφονται
στην διακήρυξη.
Εάν κάποιο̋ από του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ συγγραφή̋ υποχρεώσεων και τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋ έρχεται σε αντίφαση με του̋ σχετικού̋ Νόμου̋, Προεδρικά Διατάγματα, και
Υπ. Αποφάσει̋, όπω̋ εξ΄ άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ισχύουν τα
αναφερόμενα στου̋ σχετικού̋ Νόμου̋, Προεδρικά Διατάγματα και Υπ. Αποφάσει̋.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η τιμή προσφορά̋ είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια τη̋ προμήθεια̋ και
για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή των
απορριμματοφόρων και εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία κακοτεχνία ω̋ προ̋ την ποιότητά
του̋.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο χρόνο̋ εγγύηση̋ δηλ. ο χρόνο̋ μετά την παραλαβή των ειδών θα ορισθεί με τι̋
προσφορέ̋ και θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Θα εκτιμηθεί ο μεγαλύτερο̋ χρόνο̋
εγγύηση̋ . Κατά τον χρόνο εγγύηση̋ ο προμηθευτή̋ θα είναι υποχρεωμένο̋ να
προβαίνει με δικέ̋ του δαπάνε̋ στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα
παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακή̋ ποιότητα̋ ή κακή̋ συναρμολόγηση̋ , καθώ̋ και
στην επισκευή κάθε βλάβη̋ γενικά που θα οφείλεται σε παρόμοιε̋ αιτίε̋ το συντομότερο
από την ειδοποίηση τη̋ υπηρεσία̋.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο αυτοκίνητο θα είναι τελείω̋ καινούργιο, αρίστη̋
ποιότητα̋ και υψηλή̋ τεχνολογία̋ με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και
προδιαγραφέ̋, επώνυμου κατασκευαστικού οίκου, που θα καλύπτουν τα θέματα ασφαλεία̋
απ΄ όλε̋ τι̋ απόψει̋.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο προμηθευτή̋ είναι υποχρεωμένο̋ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεταφορά
και παράδοση του απορριμματοφόρου σε χώρο του Δήμου. Επίση̋ είναι υπεύθυνο̋ για κάθε
ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του μέχρι την παράδοση του
στην επιτροπή παραλαβή̋.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η προθεσμία παράδοση̋ των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων θα καθορισθεί με την
τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί στον διαγωνισμό και η οποία δεν θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακέ̋ ημέρε̋ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκε̋
του Δήμου. Εάν ο ανάδοχο̋ καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου
από υπαιτιότητά του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα,
υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τι̋
διατάξει̋ του άρθρου 33 τη̋ 11389/93 Υπουργική̋ Απόφαση̋
ΑΡΘΡΟ 8ο
Με την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋, ο προμηθευτή̋ θα εγγυηθεί ότι τα παραδοθέντα οχήματα
ανταποκρίνονται πλήρω̋ στου̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋, συγγραφή̋ υποχρεώσεων και
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, θα είναι κατασκευασμένα με υλικά άριστη̋ ποιότητα̋, απαλλαγμένα
από κάθε κρυφό ή φανερό ελάττωμα, θα ανταποκρίνονται δε από κάθε πλευρά στην χρήση
και λειτουργία για την οποία προορίζονται.
Επίση̋ ο προμηθευτή̋ θα αναλάβει μετά από εξουσιοδότηση του Δήμου και εφόσον του
παρασχεθεί κάθε έγγραφο που απαιτείται, την διαδικασία έκδοση̋ τη̋ άδεια̋ και των
πινακίδων κυκλοφορία̋ των οχημάτων.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο προμηθευτή̋ είναι υποχρεωμένο̋ να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την
κάλυψη των συνήθων απαιτήσεων των αυτοκινήτων για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 10
ετών.
Κερατσίνι 10-12-2014
Ο Συντάξα̋
Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋
(ΔΕ2 - Εποπτών Καθαριότητα̋)
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Διευθυντή̋
Δ/νση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋
Ασλάνογλου Παναγιώτη̋
(ΠΕ-Ηλ. Μηχ. Μηχανικών)
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