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1 ΓΕΝΙΚΑ
Το όχηµα θα έχει εν γένει τα παρακάτω χαρακτηριστικά επί ποινή αποκλεισµού :
• Θα πρέπει να είναι τύπου αγροτικού µε τέσσερες κανονικές πόρτες και κανονικά καθίσµατα
για µεταφορά επιβατών (όχι µιάµιση καµπίνα).
• Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από το έτος 2009 και µετά.
• Θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητο.
• Θα πρέπει να µην έχει τρακαρίσµατα τα οποία προξένησαν ζηµιά στο σασί ή το πλαίσιο
του.
• Θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιµο από τον αριθµό πλαισίου στην αρµόδια αντιπροσωπεία.
• Θα πρέπει να έχει δυνατότητα τετρακίνησης κατά επιλογή µε αργό και γρήγορο.
• Θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένο σύστηµα έλξης (κοτσαδόρο)
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2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1.1

Αµάξωµα

Το αµάξωµα να διαθέτει πλαίσιο (φορέας) κατασκευής γνωστού εργοστασίου που να εισάγεται και
να αντιπροσωπεύεται στη χώρα µας ώστε να διασφαλίζεται µία αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και
ικανό απόθεµα ανταλλακτικών.
Το µικτό φορτίο του οχήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2000 κιλά και το ωφέλιµο
τουλάχιστον 500 κιλά.
Θα πρέπει επιπλέoν να διαθέτει:
• Στόµιο πλήρωσης καυσίµου µε κλειδαριά ή πορτάκι κάλυψης που να ασφαλίζει.
• Πλαϊνή Πόρτα
• Αερόσακους (τουλάχιστον 2)
• Ηλεκτρικές Κλειδαριές
• Κλιµατισµό (A/C)
• Υδραυλικό τιµόνι
• Ραδιο-cd
• ESP
• ABS
• EBS
• Τετρακίνηση µε αργό και γρήγορο
• Σύστηµα έλξης (κοτσαδόρο)

2.1.2

Κινητήρας

Ο κινητήρας πρέπει να είναι DIESEL, 2000 cc τουλάχιστον και πρέπει να είναι
κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκποµπές καυσαερίων.
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και
µάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:
• Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία.
• Η πραγµατική ισχύ σύµφωνα µε τον αριθµό στροφών (µέγιστη)
• Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρονος).
• Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων
• Το σύστηµα ψύξεως και σύστηµα εκκινήσεως

2.1.3

Σύστηµα πέδησης

Το σύστηµα πέδησης πρέπει να είναι, σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς (οδηγία 91/422
EC ή όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την οδηγία 98/12 της Ε.Ο.Κ.).
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Το υλικό τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αµίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον.
Θα πρέπει να διαθέτει ABS,ESP.

2.1.4

Σύστηµα διεύθυνσης

Το σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικής υποβοήθησης και να καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές που θέτει η Κοινοτική Οδηγία 92/62 CΕ., επιθυµητό το σύστηµα διεύθυνσης να
διαθέτει ηλεκτρονικό δείκτη για τον έλεγχο της στάθµης των υγρών του συστήµατος διεύθυνσης,
ο οποίος θα βρίσκεται στον πίνακα οργάνων.

2.1.5

Άξονες – ελαστικά

Το όχηµα πρέπει να φέρει 2 άξονες µε κίνηση και στους δυο άξονες.
Τα ελαστικά πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση,
υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάµους (TUBELESS).
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3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόµενα έντυπα.
α) Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του πλαισίου του οχήµατος που προσφέρεται
β) Πλήρη κατάλογος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήµατος όπως είναι στο βιβλίο
κατασκευαστή που συνοδεύει το όχηµα.
γ) Φωτογραφίες του προσφερόµενου οχήµατος.
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4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

4.1 Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διαθέσει
το όχηµα µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας σε διάστηµα
30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης

4.2 Τόπος παράδοσης
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα στον χώρο των συνεργείων της ∆ΕΥΑ
Καλαµάτας.

4.3 Εγκρίσεις – Παρελκόµενα
Με την παράδοση το όχηµά να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παρελκόµενα:
• Σειρά συνήθων εργαλείων, για τις βασικές εργασίες που µπορούν να γίνουν επί του
δρόµου στο όχηµα.
• Πυροσβεστήρα (σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.) που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία
παραδόσεως του µηχανήµατος.
• Πλήρες φαρµακείο (σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.)
• Τρίγωνο βλαβών (σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.)
Η αξία όλων των ανωτέρω πρέπει να περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή του οχήµατος.
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