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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

H µελέτη αυτή εκπονήθηκε µε σκοπό την προµήθεια ενός µεταχειρισµένου φορτωτή για την
αντικατάσταση του υπάρχοντος µιας και η επισκευή του είναι αδύνατη.
Το µηχάνηµα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήµατα / µηχανισµούς / διατάξεις όπως
προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE) διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς
ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών / χειρισµών του από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και
από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών.
Το µηχάνηµα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και πρέπει να είναι κατασκευασµένα από
το έτος 2005 και µετά.
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ΓΕΝΙΚΑ
Το µηχάνηµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από το έτος 2005 και µετά.
Το µηχάνηµα θα έχει εν γένει τα παρακάτω χαρακτηριστικά επί ποινή αποκλεισµού :
Θα πρέπει να διαθέτει τετρακίνηση.
Θα πρέπει να είναι σπαστός για εύκολους χειρισµού σε µικρό χώρο.

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλαίσιο
Το πλαίσιο (φορέας) του µηχανήµατος πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να
εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα µας ώστε να διασφαλίζεται µία αξιόπιστη τεχνική
υποστήριξη και ικανό απόθεµα ανταλλακτικών.
Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι αρθρωτό (σπαστό) για ευκολία χειρισµών.
Το µικτό φορτίο του µηχανήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12,5 tn
Το µεταλλικό (ατσάλινο) πλαίσιο του οχήµατος πρέπει να είναι αρθρωτό.
Θα πρέπει επιπλέων να διαθέτει:
•
•
•
•
•

Φτερά προστασίας εµπρόσθιων/ οπίσθιων τροχών.
Κάλυµµα κινητήρα
Στόµιο πλήρωσης καυσίµου µε κλειδαριά
Κάθετη εξάτµιση
Συσκευή ρυµούλκησης

Οι διαστάσεις του µηχανήµατος θα πρέπει να είναι περίπου:
•
•
•
•
•

Μήκος µεταξύ των αξόνων: περίπου 3250mm
Μήκος µηχανήµατος : περίπου 7300mm
Ύψος µηχανήµατος : περίπου 3350mm
Ύψος εκφόρτωσης (µε τον κουβά κάτω) : περίπου 2800mm
Ελαχίστη απόσταση πλαισίου από το έδαφος : περίπου 440mm

Ο κουβάς να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 2 κυβικών

Κινητήρας
Ο κινητήρας πρέπει να είναι DIESEL, ισχύος τουλάχιστον 100 KW, µεικτού φορτίου και
πρέπει να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκποµπές καυσαερίων.
Η εξαγωγή των καυσαερίων πρέπει να γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε σωλήνα
εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.
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

Σύστηµα πέδησης
Το σύστηµα πέδησης πρέπει να είναι, σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς (οδηγία91/422
EC ή όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την οδηγία 98/12 της Ε.Ο.Κ.).
Το υλικό τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αµίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον.

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.

Άξονες – ελαστικά
Το όχηµα πρέπει να φέρει 2 άξονες µε κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς και ελαστικά
επίστρωτα τρακτερωτά κατάλληλα για την κίνηση του οχήµατος εντός και εκτός δρόµων.
Τα ελαστικά πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση,
υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάµους (TUBELESS).

Καµπίνα οδήγησης
Η καµπίνα του οδηγού πρέπει να είναι βαριάς και ασφαλούς κατασκευής, να φέρει τη συνήθη
µόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών και σύστηµα θέρµανσης και αερισµού.
Πρέπει να παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση και χειρισµούς, να
φέρει ανεµοθώρακα από γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX) ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας,
η διαφάνεια του οποίου πρέπει να είναι άριστη και να µην προκαλεί παραµόρφωση των
αντικειµένων προς οποιαδήποτε διεύθυνση. Γενικά πρέπει να φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ΄ όλα
τα παράθυρα.
Η καµπίνα πρέπει να διαθέτει πόρτα µε στοπ, υαλοκαθαριστήρες µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς
πίδακες νερού, για τον καθαρισµό του ανεµοθώρακα.
Επίσης πρέπει να διαθέτει ρυθµιζόµενα αλεξήλια, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα.
εσωτερικό φωτισµό και πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωµένο και κατάλληλων προδιαγραφών.
Εξωτερικούς καθρέπτες οπίσθιας όψης (δεξιά /αριστερά)
Το κάθισµα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατοµικό και ρυθµιζόµενο.
Το ταµπλό του οχήµατος πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την
ασφαλή λειτουργία και τον χειρισµό του µηχανήµατος, , στον δε πίνακα οργάνων πρέπει να
υπάρχουν όλα τα απαιτούµενα όργανα ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων
λειτουργιών και βλαβών.

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
β) Φωτογραφίες του προσφερόµενου οχήµατος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

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

Τόπος παράδοσης.
Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει το µηχάνηµα στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων
της ∆ΕΥΑ Καλαµάτας.

Εγκρίσεις – Παρελκόµενα
Με την παράδοση του µηχάνηµα να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παρελκόµενα:
• Σειρά συνήθων εργαλείων, µία (1) πλήρη σειρά γερµανικών κλειδιών, µία (1) πλήρη σειρά
γαλλικών κλειδιών, ένα (1) σφυρί, µία (1) πλήρη σειρά κατσαβίδια, και µία (1) πένσα.
• 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.)
• Τα προσφερόµενα εργαλεία πρέπει να βρίσκονται σε κιβώτια ή ερµάριο σε κατάλληλη
θέση.
Η αξία όλων των ανωτέρω πρέπει να περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή του οχήµατος.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Για τον αρχικό έλεγχο των µηχανηµάτων θα µεταβεί αρµόδιος υπεύθυνος της επιχείρησης στον
τόπο των µηχανήµατων θα ελέγξει την κατάσταση τους από τα οποία θα επιλέξει τουλάχιστον
τρία.
Για τον τελικό έλεγχο της ποιότητας των µηχανήµατων και την τελική αξιολόγηση – δοκιµή θα
µεταβεί τεχνική επιτροπή της ∆ΕΥΑΚ στον τόπο του µηχανήµατος θα ελέγξει την κατάσταση του
και θα το δοκιµάσει σε πραγµατικές συνθήκες.
Η τεχνική επιτροπή θα αποτελείτε από τρία µέλη που θα αποφασίσει το ∆.Σ. του διοικητικού της
συµβουλίου και θα είναι υπεύθυνα για την παραλαβή του µηχανήµατος.
Το κόστος της µεταφοράς στον τόπο διεξαγωγής των δοκιµών της επιτροπής θα το αναλάβει η
∆ΕΥΑΚ αν είναι στην Ελλάδα ενώ αν είναι εκτός Ελλάδος ο υποψήφιος προµηθευτής.
Βάση των αποδόσεων και της κατάστασης των µηχανηµάτων θα τα βαθµολογήσει και θα
συντάξει πίνακα µε τις βαθµολογίες των µηχανηµάτων.
Μετά την βαθµολογία του µηχανήµατος θα εφαρµοστεί ο ακόλουθος τρόπος υπολογισµού του
βαθµού αξιολόγησης του:
Μ: βαθµός µηχανήµατος
Ο βαθµός του οχήµατος θα προκύπτει ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Κινητήρας
Κιβώτιο - Φρένα - Μετάδοση Κίνησης - Ανάρτηση
Επάρκεια ωφέλιµου φορτίου
Κατάσταση οχήµατος (σκουριές - χτυπήµατα)
∆ιαστάσεις

20%
35%
15%
20%
10%

Σε περίπτωση που κάποιος από τους διαγωνιζόµενους δηλώσει ότι θα υποβάλει ένσταση για την
βαθµολογία θα πρέπει να υποβάλει αναλυτική τεχνική έκθεση στην επιτροπή όπου θα εξηγεί τους
λόγους τους οποίους θεωρεί ότι έλαβε λάθος βαθµολογία, οι φάκελοί του παραµένουν στην
επιτροπή µέχρι την εκδίκαση της ένστασης από το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ.
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Άρθρο 01 Προµήθεια µεταχειρισµένου φορτωτή
Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου λαστιχοφόρου φορτωτή για την αντικατάσταση αυτού που
διαθέτει η επιχείρηση µιας και η επισκευή του υπάρχοντος είναι αδύνατη.
Το µηχάνηµα θα πρέπει να διαθέτει 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 του από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και
από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών.
Το µηχάνηµα θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και πρέπει να είναι κατασκευασµένα από
το έτος 2005 και µετά και να είναι σύµφωνο µε τα χαρακτηριστικά της µελέτης.
Μεταχειρισµένος Λαστιχοφόρος Φορτωτής (1 τεµ)
Τιµή ενός τεµ ευρώ 50.000,00
Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μεταχειρισµένος Φορτωτής

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

τεµ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

50.000,00 €

50.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:

50.000,00€

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

