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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2020

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

(Σχετ. 1/2020)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:64.7131.01

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προκειµένου ο ∆ήµος Σερβίων να καλύψει ανάγκες τόσο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, όσο και της ∆/νσης Υποστήριξης Καθηµερινότητας,
όπως καθαριότητα, καθαρισµού ερεισµάτων οδών και κοινοχρήστων χώρων από
χλοοβλάστηση και γενικότερα θεµάτων πολιτικής προστασίας απαιτείται να ενισχύσει
τον στόλο των οχηµάτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
Με την παρούσα µελέτη και για τη βελτίωση της καθαριότητας των κοινόχρηστων
χώρων, γηπέδων και της παράπλευρης βλάστησης των δηµοτικών οδών θα
προβλεφθούν δύο (2) µικροί γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), 38 PS µε πρόσθετο
εξοπλισµό υδραυλικών καταστροφέων. Με την παραπάνω προµήθεια θα αυξηθεί η
αποτελεσµατικότητα των καθαρισµών και η ευελιξία της διαχείρισης του Προσωπικού.
Το προµηθευόµενα είδη έχουν όπως παρακάτω:
ΤΙΜΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΤΕΜ

ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)

1

2

Μικρός Γεωργικός
Eλκυστήρας 38hp
Υδραυλικός
Καταστροφέας

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ(€)

16700000-2

2

17.500,00

35.000,00 €

16310000-1

2

3.500,00

7.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

42.000,00€

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνεται για την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές
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προδιαγραφές της µελέτης.
Η

συγκεκριµένη

προµήθεια

έχει

προϋπολογιστεί

στις

42.000,00€

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24% και θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία
συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Η

παρούσα

προµήθεια

θα

εκτελεστεί

στα

πλαίσια

του

προγράµµατος

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» από το Υπουργείο Εσωτερικών σύµφωνα µε την υπ. αριθ.
30292/19-4-2019 απόφαση (Α∆Α:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) «Επιχορήγηση των ∆ήµων της
χώρας από το πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ».
Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση
των

σχετικών

άδειων

και

πινακίδων

κυκλοφορίας.

Τα

προς

προµήθεια

οχήµατα/µηχανήµατα έργου ή µηχανολογικός εξοπλισµός θα παραδοθούν στον ∆ήµο
έτοιµα προς κυκλοφορία και χρήση. Στην προσφορά των αναδόχων θα
συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, τέλη
χρήσης κλπ. Η παράδοση των οχηµάτων/µηχανηµάτων θα λάβει χώρα στο
Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Σερβίων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την ανάρτηση
σε εµφανές σηµείο των υπό προµήθεια ελκυστήρων και των υδραυλικών
καταστροφέων πινακίδα, οι προδιαγραφές της οποίας περιγράφονται στο τεύχος των
Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία θα καταδεικνύει την χρηµατοδότηση του οχήµατος
από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα τρακτέρ µε τον επιπρόσθετο εξοπλισµό, πρέπει να διαθέτουν όλα τα συστήµατα
/ µηχανισµούς / διατάξεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE),
διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των
εργασιών / χειρισµών από τους εργάτες του ∆ήµου και από τους τεχνικούς
συντήρησης και επισκευών.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από ολική εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον ∆εκαοκτώ (18) µηνών χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων ή/και ωρών
λειτουργίας, από την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, καθώς
επίσης και από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, κατά
προτίµηση στην Ελληνική(τόσο των οχηµάτων όσο και τυχόν συνοδευτικού
εξοπλισµού). Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψη των
οχηµάτων/µηχανηµάτων σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως κατά προτίµηση τουλάχιστον
για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύµβασης (γνήσια ή εφάµιλλα).
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Με την παράδοση των οχηµάτων/µηχανηµάτων ή άλλου εξοπλισµού, µε ποινή
να µην γίνει η παραλαβή του, θα κατατεθεί η έγκριση τύπου του οχήµατος που
εκδίδει το αρµόδιο Υπουργείο.
Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδοθούν στον ∆ήµο, µε πρόσφατης κυκλοφορίας
ελαστικά επίσωτρα (όχι αναγοµωµένα - κατασκευής εντός έτους) έτοιµα προς
κυκλοφορία.
Ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισµού,
τις κάτωθι ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΤΕΥ∆
που θα υποβάλει στην προσφορά του:
Άρθρο 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ως µέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι Ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες
µετά την ηµεροµηνία της υπογραφής της σύµβασης.
Άρθρο 3ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προµηθευόµενων ειδών ορίζεται τουλάχιστον 18
µηνών τόσο για τον γεωργικούς ελκυστήρες όσο και για τους υδραυλικούς
καταστροφείς (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί,
µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό) . Ο χρόνος εγγύησης ισχύει από την ηµεροµηνία της
παραλαβής των προµηθευόµενων ειδών.
ΆΡΘΡΟ 4ο: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά την παράδοση των προµηθευόµενων ειδών και σε χρονικό διάστηµα που θα
καθοριστεί από κοινού, ο κάθε προµηθευτής αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα την
επίδειξη της λειτουργίας του οχήµατος και την εκπαίδευση του προσωπικού, οδηγών
και τεχνικών, στην έδρα της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΜΙΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια δύο µικρών γεωργικών
ελκυστήρων (Τρακτέρ) και δύο (2) υδραυλικών καταστροφέων για τη βελτίωση της
καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, γηπέδων και της παράπλευρης βλάστησης των
δηµοτικών οδών.. Με την παραπάνω προµήθεια θα αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των
καθαρισµών και η ευελιξία της διαχείρισης του Προσωπικού.

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο προς προµήθεια ελκυστήρας θα καινούργιος, γνωστού και εύφηµου εργοστασίου,
και θα διαθέτει υποχρεωτικά έγκριση τύπου στην Ελλάδα (µε την παράδοση) για την
έκδοση πινακίδων Μηχανήµατος Έργου ή Αγροτικού Μηχανήµατος, επί ποινή
αποκλεισµού.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
− Τύπος κινητήρα: Υδρόψυκτος πετρελαίου, προδιαγραφών Trier 3B
− Ιπποδύναµη κινητήρα: Τουλάχιστον 38 Hp
− Χωρητικότητα καυσίµου: Περίπου 32 lt
− ∆υναµοδότης (P.T.O.): Ανεξάρτητο, 540 Στροφών /λεπτό
− Μετάδοση κίνησης: 4x4
− Σύστηµα διεύθυνσης: Υδραυλικό τιµόνι
− Σύστηµα πέδησης: Μηχανικού τύπου
− Συµπλέκτης: Πολλαπλών δίσκων, υγρού τύπου
− Κιβώτιο ταχυτήτων : Τύπου synchroshuttle
− Υδραυλικές αναµονές : 4 εµπρός + 2 πίσω
− Βάρος οχήµατος: περίπου 1325 kg
− ∆ιαστάσεις οχήµατος: Μήκος περίπου 3,00m, πλάτος <1,40,Ύψος µε Rollbar έως
2,40m.
− Ηλεκτρικό σύστηµα : 12 V Μέγιστη ταχύτητα πορείας : έως 25km/h
− Πρόσθετος εξοπλισµός Το όχηµα θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισµού roll-bar
τύπου ROPS για προστασία του χειριστή µε αντηλιακή τέντα

Β. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
Ο προς προµήθεια καταστροφέας προορίζεται για την συντήρηση των άκρων των
δρόµων του δήµου. Θα είναι καινούργιος, γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, βαρέως
τύπου.
Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε γεωργικό ελκυστήρα τουλάχιστον 38hp, η
δε κίνησή του θα γίνεται µέσω του δυναµοδότη (ΡΤΟ) του ελκυστήρα.
Θα είναι υδραυλικά ελεγχόµενος και θα διαθέτει ικανότητα πλευρικής µετατόπισης
δεξιά τουλάχιστον κατά 1,60 m ως προς τον άξονα του δυναµοδότη (ΡΤΟ) και
ικανότητα κλίσης ως προς το οριζόντιο επίπεδο -60ο και +90ο .
Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία επί του γεωργικού ελκυστήρα θεωρείται
υποχρεωτική, µε τους απαραίτητους ελέγχους και επιτυχών δοκιµών, χωρίς να
απαιτηθεί µετακίνηση του γεωργικού ελκυστήρα.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
− ∆ιαστάσεις: Μήκος : 1,30 m, πλάτος 1,38 m Πλάτος κοπής: 1,25 m
− Αριθµός σφυριών: 20
− Αριθµός ιµάντων κίνησης: τουλάχιστον 3
− Πρόσθετος εξοπλισµός : Άξονας κίνησης (PTO) T4
Η κίνηση και όλοι οι χειρισµοί λειτουργίας του θα γίνονται από την καµπίνα του
οδηγού. Η κίνηση του βραχίονα καθώς και η περιστροφή των µαχαιριών θα
πραγµατοποιείται µέσω αυτόνοµου υδραυλικού συστήµατος που παίρνει κίνηση µε
άξονα από τον ελκυστήρα.
Θα περιλαµβάνονται και όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα όπως σταυρός και µπίλιες
σύνδεσης ή/και όσα άλλα εξαρτήµατα και µικροϋλικά απαιτούνται (έστω και αν ρητώς
δεν αναφέρονται) για την εγκατάσταση του µηχανήµατος στο γεωργικό ελκυστήρα, για
παράδοση σε πλήρη λειτουργία και έτοιµο προς χρήση.
Το ολικό βάρος του µηχανήµατος θα είναι περίπου 450 kg ή και παραπάνω υπό την
προϋπόθεση να λειτούργει χωρίς προβλήµατα και µε τις προδιαγραφές του παραπάνω
ελκυστήρα που θα προσαρµοσθεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο γεωργικός ελκυστήρας και όλος ο συνοδευτικός εξοπλισµός θα έχει υψηλή
προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών. Θα φέρει όλα τα
απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική
προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :
•

Ηλεκτροµαγνητικής

συµβατότητας

σύµφωνα

µε

την

Ευρωπαϊκή

Οδηγία

2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
•

Ασφάλειας µηχανών – σήµανση CE σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42
(ενσωµάτωση µε το Π.∆.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την

κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασµένο µε τους
απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθµεύσεως, οµίχλης
και ενδεικτικά περιµετρικά του οχήµατος . Έναν (1) περιστρεφόµενο φάρο πορτοκαλί
χρώµατος, ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες καθώς και ύπαρξη
σηµάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους.
Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση,
τα δε χειριστήρια εργονοµικά σχεδιασµένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.
Όλες οι γραµµές µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να οδεύουν µε
ασφάλεια (τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς) και να µην είναι εκτεθειµένες, ενώ
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παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη
διανοίξεως οπών στο όχηµα.
Το όχηµα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική
πινακίδα, όπως όνοµα, διεύθυνση, , αριθµό σειράς κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς
λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας.
Το όχηµα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόµενα :
•

Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς
σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.

•

Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή
λειτουργία.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Με την προσφορά να κατατεθεί τόσο για τους γεωργικού ελκυστήρες όσο και για
τους υδραυλικούς καταστροφείς:
•

∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ (CE) στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε
αυτή).

•

Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008,
14001:2004 και 18001:2007 ή νεώτερα ισοδύναµα πρότυπα που θα αποδεικνύονται
καταλλήλως. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation) και µέλος της αντίστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης
(Μ.L.A.)

•

Τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής συµπεριφοράς και αξιόπιστης λειτουργίας της
τελευταίας τριετίας ίδιων ή παροµοίου εξοπλισµού, από αντίστοιχους φορείς
χρήσης και γενικά δήλωση της δυνατότητας χρήσης των οχηµάτων από τους εν
λόγω φορείς χωρίς προβλήµατα .

•

Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόµενου µοντέλου (τύπου) ή
του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου µοντέλου (παράγοντας
αξιοπιστίας οχηµάτων).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ , ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προµηθευτής µε την προσφορά οφείλει να
καταθέσει:
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•

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 18 µήνες για το
πλήρες

όχηµα

συµπεριλαµβανοµένου

του

συνοδευτικού

εξοπλισµού

του

υδραυλικού καταστροφέα. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα
σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον
επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε
βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό).
•

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου τουλάχιστον 3
έτη.

•

Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστηµα
παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι µικρότερο από 10
ηµέρες. Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο Αγοραστής επί των εκάστοτε κάθε φορά
επίσηµων τιµοκαταλόγων σε ανταλλακτικά και εργασίες θα είναι µεγαλύτερες του
20% .

•

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης /
service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται
το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης
και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Να
κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. Επιθυµητή
είναι η δυνατότητα εξουσιοδοτηµένου συνεργείου εντός 40km από την έδρα του
∆ήµου Σερβίων.

•

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 ή
ισοδύναµο αυτού και στην προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

•

Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας ανάληψης της πλήρους συντήρησης (εργασία,
αναλώσιµα, ανταλλακτικά) µετά το πέρας της προσφερόµενης εγγύησης καλής
λειτουργίας µέχρι τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών αθροιστικά.

Προς απόδειξη της εµπειρίας και ειδίκευσης ο προµηθευτής µε την προσφορά
οφείλει να καταθέσει:
•

Κατάλογο µε τις πωλήσεων των ιδίων ή παροµοίων εξοπλισµών οχηµάτων στο
δηµόσιο ή σε ιδιώτες.

•

Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο δραστηριοποίησης του κατασκευαστή και του
προµηθευτή στην κατασκευή, προµήθεια και την τεχνική υποστήριξη οµοίων ή
παροµοίων τύπων γεωργικών ελκυστήρων
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∆ΕΙΓΜΑ
Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά
και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς
τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον
Αγοραστή, εντός 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόµενοι
οφείλουν να επιδείξουν δείγµα του οχήµατος µε ίδιο ή όµοιο όχηµα µε το
προσφερόµενο.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των
εργατών, χειριστών του αγοραστή . Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης
(πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, χρησιµοποιούµενα
εγχειρίδια και άλλα εποπτικά µέσα κ.λπ.).
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Η τελική παράδοση θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα να βαρύνουν τον
Προµηθευτή. Τόσο οι γεωργικοί ελκυστήρες όσο και υδραυλικού συµβατοί
καταστροφείς, θα παραδοθούν µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις. Ο
Προµηθευτής θα µεριµνήσει πλήρως για την έκδοση των πινακίδων και την παράδοση
των παραπάνω έτοιµα προς χρήση.
Σηµειώνεται ότι τόσο οι γεωργικοί ελκυστήρες όσο και υδραυλικούς καταστροφείς
πρέπει να φέρει και την προβλεπόµενη ειδική πινακίδα µε τα στοιχεία του
προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ». Η πινακίδα θα έχει τα κάτωθι τεχνικά
χαρακτηριστικά

Πινακίδα οχηµάτων/προµηθειών 40x30 cm:
ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΧΕQΙΩΝ
Εξωτερικό ηµικύκλιο: 12 Cyan, 94 Magenta, 100 Yellow, 43 Black
Εσωτερικό ηµικύκλιο: 12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18 Black
Σχέδιο πόλης: 24 Cyan, 88 Magenta, 100 Yellow, 18 Black
Φόντο – Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Qήµων: 74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 21
Black
Φόντο Qικαιούχος Φορ., Ονοµασία Έργ. κλπ.: 53 Cyan, 44 Magenta, 100 Yellow, 25
Black
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Υπουργείο Εσωτερικών: 74 Cyan, 33 Magenta, 0 Yellow, 33 Black
Φιλό: 12 Cyan, 100 Magenta, 100 Yellow, 18 Black
Qηµος II: 86 Cyan, 88 Magenta, 82 Yellow, 0 Black
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ
Υπουργείο Εσωτερικών: PFDinDisplay/ Bold/ 35pt
ΦιλόQηµος II: CFSans/Regular/70pt
Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Qήµων: PF Din Display/ Bold/ 34pt
Qικαιούχος Φορέας: PF Din Display/ Medium/ 27pt
Ονοµασία Εργου: PF Din Display/ Medium/ 27pt
Προϋπολογισµός Έργου: PF Din Display/ Medium/ 27pt
Χρηµατοδότηση Προγράµµατος: PF Din Display/ Italic/ 27pt
Συµµετοχή Φορέα: PF Din Display/ Italic/ 27pt
Ξακρίσµατα:
Για την Πινακίδα 40x30cm: 0,3cm
Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 90 ηµερολογιακές ηµέρες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Τ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στα δικαιολογητικά έγγραφα της προσφοράς να υποβάλλονται σχεδιαγράµµατα ή
σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των
προσφερόµενων ειδών.
Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση,
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας του οχήµατος.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Γεωργικός ελκυστήρας
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
ΠΛΑΙΣΙΟ
2

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
3

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
4

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ
5

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
6

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
7

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
ΚΑΜΠΙΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
8

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
9

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
ΒΑΦΗ
10

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Υδραυλικός Καταστροφέας
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συµβατότητα µε γεωργικό ελκυστήρα

1.

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
Ικανότητα πλευρικής µετατόπισης
2

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
Ικανότητα κλίσης
3

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4

∆ιαστάσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

Αριθµός σφυριών-ιµάντων
5

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
Εκπαίδευση προσωπικού
6

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
Εγγύηση καλής λειτουργίας 7

αντισκωριακή προστασία
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης
Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης
ζητούµενων ανταλλακτικών – Χρόνος
8

ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος

ΝΑΙ

αποκατάστασης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
µελέτη της διακήρυξης
Χρόνος παράδοσης
9

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική

ΝΑΙ

µελέτη της διακήρυξης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Αναπλ. Προιστ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

∆/νσης Υποστήριξης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Καθηµερινότητας

Νίκου Λάµπρος

Νίκου Λάµπρος

∆ιπλ. Πολ. Μηχ. µε Α΄ β

∆ιπλ. Πολ. Μηχ. µε Α΄ β

Ελευθερίου Χρήστος

