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(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

07/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
95.750,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 43262100-8 «Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς»

ΕΤΟΣ 2020
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 95.750,00 € (συμπεριλαμβανομένου και
24% ΦΠΑ) προβλέπεται η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου
ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
(Καθαριότητας, πρασίνου, περιβάλλοντος
κ.λ.π) και ιδιαίτερα για δράσεις
πυροπροστασίας, πολιτικής προστασίας, κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και
συντήρηση οδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ όπως έχει
προβλεφθεί με την 169/21-11-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Μέσα στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς.
Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφή στον Κ.Α 69-7135.0005 του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2020 με ποσό 95.750,00 € και αποτελεί μέρος της συνολικής επιχορήγησης
των 283.100,00 € που έλαβε ο Δήμος Μαντουδίου από το Υπουργείο Εσωτερικών αρ.
απ.: 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) με θέμα: «Επιχορήγηση των
Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη
βέλτιστη σχέση κόστους - ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων
αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος αντίστοιχα στις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης .
Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα ενιαίο τμήμα - προϋπολογισμό, στον οποίο
περιλαμβάνεται το σύνολο του ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή.

Μαντούδι 09/04/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Τ.Υ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας –
φορτωτής (τύπου jcb),
σύμφωνος με τα οριζόμενα
Στα τεύχη της μελέτης.
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Τεμχ.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) λαστιχοφόρου
εκσκαφέα – φορτωτή .
Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό από το ελεύθερο εμπόριο
σε ευρώ, με κριτήριο την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Ο Εκσκαφέας – φορτωτής Θα είναι πετρελαιοκίνητος και ιδιαίτερα
ευέλικτος καθώς προορίζεται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες
περιοχές.
Θα έχει κίνηση σε τέσσερις τροχούς (4x4) ώστε να μπορεί κατά
περίπτωση να κινείται άνετα, σε περιοχές προβληματικές από άποψη
εδάφους ή και με μεγάλες υψομετρικές διαφορές.
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε
συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον
έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος και
στις συμβατικές του υποχρεώσεις είναι να αναλάβει να εκδώσει την
έγκριση τύπου (γενική ή ατομική) από το ΥΠ. ΥΠΟΔ & ΜΕΤΑΦ, ΓΕΝ.
ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔ.,
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,
ΜΗΤΡΩΩΝ
&
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ,Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ22,
Τμήμα Μητρώων ΜΕ & Έγκρισης τύπων .
Σε περίπτωση που το βάρος λειτουργίας του Μ.Ε. υπερβαίνει τους 7,5tn
θα
φέρει
πινακίδες
αναγνώρισης
βαρέως
οχήματος
Το προς προμήθεια μηχάνημα, προορίζεται, για τις ανάγκες της
υπηρεσίας και ιδιαίτερα για κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και
συντήρηση έργων.
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, δεκτές θα γίνονται τιμές οι
οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.
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Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου δεν επιτρέπεται απόκλιση
μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5% επί ποινή αποκλεισμού.
Τα κριτήρια βαθμολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω
απαιτήσεις:

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1. Γενικά, τύπος, μέγεθος
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης
χρήσης, έτους κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού,
κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή
μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον
εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.
Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι
υδραυλικές για αυτό η απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι
κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή.
Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο,
χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμό
φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο
μέρος, με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως (να
επισυνάπτεται απαραιτήτως σχέδιο του πλαισίου ή φωτογραφία).
Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος με πλήρη εξάρτηση θα πρέπει
να είναι περίπου 8Τ καθώς θα πρέπει να επιχειρεί και σε χώρους με
διαμορφωμένα εδάφη (πλατείες, πάρκα, κλπ) έτσι ώστε να αποφεύγεται η
καταπόνηση ή φθορά τους.
Το μηχάνημα προορίζεται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές
και για αυτό το λόγο οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:
Μήκος σε θέση πορείας
5,70μ.
Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση
3,5μ.
πορείας
Μέγιστο πλάτος με τον κάδο 2,35μ.
φόρτωσης
Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή εδαφική ανοχή του μηχανήματος (να
δοθεί η σχετική απόσταση).
Το μηχάνημα θα φέρει και πιστοποιητικό CE που απαιτείται και για την
έκδοση της άδειας.
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2. Κινητήρας
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων
υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage IV/T4F,
υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα (intercooler), σύστημα
τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common rail), ηλεκτρονικά
ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος περίπου 110HP.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, και θα αξιολογηθούν ανάλογα, κινητήρες με τη
μεγαλύτερη ροπή στρέψεως.
Θα βαθμολογηθούν θετικά κινητήρες οι οποίοι κατασκευάζονται από τον
ίδιο κατασκευαστή του ίδιου του μηχανήματος ώστε να εξασφαλίζεται η
συμβατότητα και η μέγιστη απόδοση του μηχανήματος ως σύνολο.
Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί διάγραμμα του
κατασκευαστή του κινητήρα με τις καμπύλες ισχύος και ροπής
στρέψεως.
Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθημερινά το μηχάνημα, η
χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα είναι πάνω από 140lt για την
μεγαλύτερη αυτονομία λειτουργίας του μηχανήματος.
Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίμηση
κυκλωνικό. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη προφίλτρου, η ύπαρξη
προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του μηχανήματος για
την κατάσταση του φίλτρου αέρα.
3. Υδραυλικό σύστημα
Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού, μέσω
εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής παροχής, για εξοικονόμηση καυσίμου
και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. Η υδραυλική πίεση πρέπει να
είναι τουλάχιστον 250 BAR. Επίσης, η υδραυλική παροχή της αντλίας
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 160 lt/min.
4. Επιμέρους μηχανολογικά Συστήματα
α. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση.
Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως
(TORQUE CONVERTER) και απαραίτητα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων με ηλεκτροϋδραυλική επιλογή σχέσεων (AUTOSHIFT). Το
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την αυτόματη, ομαλή και
προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του μηχανήματος.
Διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων
στροφών στα άκρα και στους τέσσερις τροχούς. Να αναφερθούν ο
αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη ταχύτητα πορείας.
Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο
ταχυτήτων το οποίο θα δίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες μπροστά
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και τέσσερις (4) ταχύτητες πίσω.
Η τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40χλμ/ώρα.
Σύστημα κύλισης
Να αναφερθούν:
Ο τύπος της τελικής μετάδοσης κίνησης στους εμπρόσθιους και
στους οπίσθιους τροχούς.
Τύπος διαφορικών.

Ελαστικά
Ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial).
β. Σύστημα διεύθυνσης
Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας
και θα επενεργεί στους εμπρόσθιους τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη
δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εμπρόσθιους τροχούς, μεταξύ
πεζοδρομίων.
Απαραίτητα, τα ακρόμπαρα του τιμονιού θα βρίσκονται στο πίσω μέρος
του εμπρόσθιου άξονα έτσι ώστε να μην είναι ευπαθή σε ζημιά από
χτυπήματα με αντικείμενα κατά την εκτέλεση εργασιών φόρτωσης.
γ. Σύστημα πέδησης
Τα φρένα του μηχανήματος θα είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος και
θα υπάρχουν στεγανά πολλαπλών δίσκων φρένα με ψύξη ελαίου στον
οπίσθιο άξονα.
Να αναφερθεί, η διάμετρος δίσκου και η επιφάνεια τριβής. Το σύστημα
πέδησης θα επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερις τροχούς για
αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος σε κάθε περίπτωση.
Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα επιλογής πέδησης στον πίσω άξονα, ή
στους δύο άξονες καθώς επίσης και η δυνατότητα αυτόματης εμπλοκής
και απεμπλοκής του εμπρόσθιου διαφορικού κατά την πέδη.
Απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός στον οπίσθιο άξονα ανά τροχό με
ξεχωριστά πεντάλ.
Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους
πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος (δισκόφρενο) στον οποίο εφαρμόζει το
φρένο στάθμευσης, θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο
σύστημα πέδησης λειτουργίας.
5. Εξαρτήσεις
α. Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή
Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση
φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα
αποτελείται από δυο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους
υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας.
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Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα
λειτουργούν με υδραυλικούς κυλίνδρους, απαραίτητα επί ποινή
αποκλεισμού δύο (2) για την ανατροπή του κάδου, και απαραίτητα δύο
(2) για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση,
θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους
βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου.
Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας
τουλάχιστον 1.0 m³ .
Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 3,40μ. τουλάχιστον.
Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου θα είναι τουλάχιστον
6500kgf ενώ η ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα είναι
τουλάχιστον 3000 κιλά.
Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής
λειτουργίας) για όλες τις κινήσεις.
Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από
υδραυλικό κύκλωμα αναμονής για την λειτουργία κάδου πολλαπλών
χρήσεων, σκούπας κλπ.
Το μηχάνημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα απόσβεσης
κραδασμών.
β. Σύστημα εκσκαφής - τσάπα
Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση
εκσκαφέα. Θα είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που
θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1.0 μ.
περίπου συνολικά.
Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι απαραίτητα τηλεσκοπικός
(επεκτεινόμενος). Ο κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 60 εκ.
τουλάχιστον που θα περιστρέφεται γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά
την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. Να αναφερθεί
η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου.
Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού
τύπου, έτσι που θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις,
πέτρες, χώματα κλπ.
Το μέγιστο βάθος εκσκαφής κατά SAE με αναπτυγμένη τη μπούμα, θα
είναι περίπου 5,5μ.
Το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 4,5 μ.
Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και
όχι μικρότερη από 6000 kgf.
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Θα βαθμολογηθεί η όσον το δυνατόν μικρότερη απόσταση εκσκαφής από
το πλαίσιο του μηχανήματος. Να δοθεί η σχετική μέτρηση.

γ. Λοιπές εξαρτήσεις εργασίας
Θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη
λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών
εξαρτήσεων όπως δονητική πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ.

6. Καμπίνα και άλλα στοιχεία
H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας
ROPS/FOPS με δυο (2) πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα
παράθυρα, με σύστημα θέρμανσης, αερισμού και air condition.
Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση και
ορατότητα του χειριστή.
Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το
ίδιο κάθισμα που θα είναι ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την
απορρόφηση κραδασμών και θα περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση
εργασίας.
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου,
που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή
βλαβών.
Επίσης θα διαθέτει δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, σε
πραγματικό χρόνο, με την ελάχιστη απόκλιση σε μέτρα. Επιπλέον θα
είναι σε θέση να μεταδίδει σε απομακρυσμένο χρήστη όλες τις
πληροφορίες σε σχέση με τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος.
Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρόςπίσω) και φωτισμό πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει
ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά υαλοκαθαριστήρες
(εμπρός-πίσω) και αλεξήλιο.

7. Συντήρηση – Ανταλλακτικά
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται
την εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για
μια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε
ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
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8. Μεταφορά τεχνογνωσίας (Εκπαίδευση - Εντυπα)
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει
επαρκώς, κατά την ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και
με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν.
Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι:
Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική.
9. Λοιπά στοιχεία προσφοράς
Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό
ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 ή άλλα
ισοδύναμα, σχετικά με την εμπορία χωματουργικών μηχανημάτων τόσο
του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή.
10. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια του
Ελαστικοφόρου φορτωτή - εκσκαφέα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α/Α
1
2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις
Κινητήρας (ισχύς – αντιρρυπαντική
τεχνολογία κ.α.)
3 Επιμέρους μηχανολογικά-ηλεκτρικάηλεκτρονικά συστήματα-ασφάλεια
4 Υδραυλικό σύστημα - Κίνηση
5 Σύστημα φόρτωσης
6 Σύστημα εκσκαφής
7 Καμπίνα, όργανα, προσφερόμενα
τεχνολογικά στοιχεία και λοιπά
στοιχεία - παρελκόμενα
8 Εγγύηση καλής λειτουργίας
9 Εξυπηρέτηση μετά την πώλησηΤεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων
ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου
10 Χρόνος παράδοσης
11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και
Εκπαίδευση
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

100-120

15

100-120

10

100-120

10

100-120
100-120
100-120

15
10
10

100-120

10

100-120

5

100-120

5

100-120

5

100-120

5
100

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι
όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον
τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1)
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)
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Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την
ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:
λ = Ο.Π.
U
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
σύγκρισης λ.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προμήθεια Μηχανήματος τύπου jcb
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εισαγωγή
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Γενικές Απαιτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Πλαίσιο χωματουργικού μηχανήματος
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Υδραυλικό σύστημα
Σύστημα Μετάδοσης κίνησης – τελική
κίνηση, ‘οπως αναλυτικά ορίζονται
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης
Ελαστικά
Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Εξαρτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Καμπίνα Οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Παράδοση Οχημάτων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης
Συμπληρωματικά Στοιχεία της
Τεχνικής Προσφοράς
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην
σχετική μελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΗΣΗ
ΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός
υπερεπάρκειας και ανεύρεσης ανταλλακτικών του δημοπρατούμενου
είδους στην Ελληνική αγορά καθώς και ο αριθμός πωλήσεων
μηχανημάτων του ίδιου κατασκευαστή (ίδιου ή παρόμοιου τύπου) στην
Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρείας.
Λοιπές εξαρτήσεις για μελλοντικό εξοπλισμό του μηχανήματος.
Η συμβατότητα μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις και η ομοιογένεια
αυτών από τον ίδιο κατασκευαστή, θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για την
μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και παραγωγικότητα του μηχανήματος.
Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και
πληρότητας, αρκεί τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία
πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόμενου μηχανήματος. Με
ποινή αποκλεισμού της παραπέρα διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά θα
προκύπτουν από επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή.

Μαντούδι 09/04/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Τ.Υ

Γερογιάννης Γεώργιος
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Συντάχθηκε

Λιακόπουλος Κυριάκος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ JCB
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

07/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
95.750,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 43262100-8 «Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας.
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου
ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου (Καθαριότητας, πρασίνου, περιβάλλοντος κ.λ.π) και ιδιαίτερα
για δράσεις πυροπροστασίας, κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και
συντήρηση οδών.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της
προµήθειας, ισχύουν :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)»
2. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (∆.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριµένα του
άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το
άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α΄/23-2-2007)
«Ειδικές ρυθµίσεις
17REQ006203187 2017-05-18 θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπ.Εσ.∆.∆.Α.»
3. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
4. Tο άρθρο 18 του ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης
οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/3-5-2017)
5. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
6. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών,
διοικητικών
και αυτοδιοικητικών
οργάνων
στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
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8. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της
παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και του µε αριθ. πρωτ.
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014
εγγράφου
«Κατάργηση
της
υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων
εγγράφων»
10.
Του
άρθρου
11
του
Ν.
4013/2011
(Φ.Ε.Κ.
204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013
(ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».
11. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 17REQ006203187 201705-18 οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Ν. 4320/2015
(ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.A'/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων,
µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων».
12. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία.
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Το συμφωνητικό της προμήθειας.
2. Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
3. Τεχνικές Προδιαγραφές.
4. Η Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
5. Η προσφορά του αναδόχου.
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Άρθρο 4ο : Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος
σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα
(10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.
Άρθρο 5ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου.
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής
προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος
του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 6ο : Πλημμελής κατασκευή.
Εάν η κατασκευή του υπό προμήθεια μηχανήματος δεν είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή
κακοτεχνίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει
αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων
διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της
διενέργειας της προμήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 8ο : Χρόνος παράδοσης .
Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της
υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατόν είκοσι (120)
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά θα απορρίπτεται.

Άρθρο 9ο : Παραλαβή.
Η παραλαβή του
υπό προμήθεια ελαστικοφόρου εκσκαφέα
φορτωτή (τύπου jcb) θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις
της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο
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Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και
λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες
και τα συμφέροντα του, τρόπο.
Άρθρο 10ο : Χρόνος εγγύησης.
Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί για την ποιότητα των ειδών (με Υπεύθυνη Δήλωση)
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής.
Η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το
μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 5
ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης.
Άρθρο 11ο -Εγγυήσεις καλής Εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας
υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση
τη σύμβαση ο προμηθευόμενος υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά
πλέον δύο μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο
της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από
την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 12ο – Εκτέλεση προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους
που θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή.

Μαντούδι 09/04/2020
Θεωρήθηκε
Συντάχθηκε
Ο προϊστάμενος Τ.Υ
Γερογιάννης Γεώργιος
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Λιακόπουλος Κυριάκος

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ JCB
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

07/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
95.750,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 43262100-8 «Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας –
φορτωτής (τύπου jcb),
σύμφωνος με τα οριζόμενα
στα τεύχη της μελέτης.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
1

Τεμχ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΝΟΛΟ (€)

