Σρόιηα
Άξζξν
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ
ERGOTRAK
ΜΕΣΑΦΟΡΑ
t.dimas@ergotrak.gr
A.E.E.
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
45+1+1+1 ΑΜΕΑ
ΘΕΕΩΝ

Όλνκα

Email

Ηκ/λία
18/07/2019

Αγαπεηνί θύξηνη/θπξίεο, Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ζε
ζπλέρεηα κειέηεο ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο
Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα
ιεωθνξείνπ κεηαθνξάο πξνζωπηθνύ θαη
ειεθηξνθίλεηωλ νρεκάηωλ» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ
«Πξνκήζεηα Λεωθνξείν Μεηαθνξάο Πξνζωπηθνύ
45+1+1+1 ΑΜΕΑ Θέζεωλ» ηνπ Δήκνπ ζαο κε
Μνλαδηθό Κωδηθό: 19DIAB000005306, ε εηαηξεία καο
ERGOTRAK ωο επίζεκνο εηζαγωγέαο θαη επηζθεπαζηήο
ηωλ ιεωθνξείωλ TEMSA, κε γλώκνλα ηελ αύμεζε ηνπ
αληαγωληζκνύ ηνπ ελ ζέκαηη δηαγωληζκνύ θαη ηελ
δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο κε απνιύηωο
θαηάιιειν, ζύγρξνλν ιεωθνξείν, αηηνύκεζα ηα
αθόινπζα: 1. Να κεηωζεί ε δεηεζείζα απαηηνύκελε
ηζρύο θαηά 20 HP, ήηνη λα επαλαπξνζδηνξηζζεί ζηνπο
400 HP (Πεδίν Αλαιπηηθήο Πεξηγξαθήο Πξνδηαγξαθώλ
«Κηλεηήξαο» ζει. 2). Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη έωο ηώξα,
ην ιεωθνξείν TEMSA HD12 κε ην νπνίν πξνηίζεηαη ε
εηαηξεία καο ERGOTRAK λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ ελ’
ιόγω δηαγωληζκό, δηέζεηε θηλεηήξα ηζρύνο 435 HP κε
ζύζηεκα ειέγρνπ εθπνκπήο θαπζαεξίνπ θαηεγνξίαο
OBD-C. Όκωο από ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 2019 βάζε
ζρεηηθήο νδεγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ είλαη
ππνρξεωηηθό νη λένη θηλεηήξεο ηωλ εηζαγόκελωλ
νρεκάηωλ λα δηαζέηνπλ λεόηεξν ζύζηεκα ειέγρνπ
εθπνκπήο θαπζαεξίωλ θαηεγνξίαο OBD-D. Η αιιαγή
απηή έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ κείωζε εθπνκπήο
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θαπζαεξίωλ ηνπ ελ’ ιόγω νρήκαηνο κεηώλνληαο
παξάιιεια θαηά 27 HP (ίππνπο) πεξίπνπ ηελ ηζρύ ηνπ
θηλεηήξα. Η αιιαγή απηή ζε θακία πεξίπηωζε δελ
επεξεάδεη ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ νρήκαηνο θαη
θξίλεηαη ωο επί ηα βειηίω ηξνπνπνίεζε, ώζηε λα
ζπκκνξθώλεηαη κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο Επξωπαϊθέο
θαη Ειιεληθέο Οδεγίεο. Άιιωζηε πξόθεηηαη γηα ηνλ ίδην
θηλεηήξα DAF MX-11. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί όηη
ε αλεπαίζζεηε απηή κείωζε ζηελ ηζρύ ηνπ νρήκαηνο
επηθέξεη - εθηόο από κείωζε εθπνκπήο ξύπωλ - ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ θαηαλάιωζε ηνπ νρήκαηνο. 2. Να
αθαηξεζεί από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ην ειεθηξηθό
ζεξκαηλόκελν παξάζπξν ηνπ ζπλνδεγνύ (Πεδίν
Αλαιπηηθήο Πεξηγξαθήο Πξνδηαγξαθώλ «Παξάζπξααλεκνζώξαθεο» ζει. 5). Τν ιεωθνξείν TEMSA HD12
κε ην νπνίν πξνηηζέκεζα λα ζπκκεηάζρνπκε ζηνλ
ζρεηηθό αλνηθηό δεκόζην δηαγωληζκό, όπωο θαη θάζε
άιιν ιεωθνξείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, δελ
δηαζέηεη παξάζπξν ζπλνδεγνύ. Σηε πιεπξά ηεο ζέζεο
ζπλνδνύ βξίζθεηαη ε εκπξόζζηα ζύξα. Να ζεκεηωζεί όηη
ην πξνζθεξόκελν όρεκα δηαζέηεη αεξαγωγό εθπνκπήο
ζεξκνύ αέξα ζηα ζθαινπάηηα ηεο εκπξόζζηαο ζύξαο, ν
νπνίνο απνηξέπεη ηελ ζάκβωζε ηνπ ηδακηνύ ηεο πόξηαο
ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ή κέγηζηε δπλαηή νξαηόηεηα ηνπ
νδεγνύ. Σε ζπλέρεηα όιωλ ηωλ παξαπάλω, παξαθαινύκε
όπωο γίλεη απνδεθηό ην αίηεκα ηεο Εηαηξείαο καο γηα
κείωζε ηεο δεηεζείζαο απαηηνύκελεο ηζρύνο θαηά 20
HP, ήηνη λα επαλαπξνζδηνξηζζεί ζηνπο 400 HP θαη λα
αθαηξεζεί ην ειεθηξηθό ζεξκαηλόκελν παξάζπξν ηνπ
ζπλνδεγνύ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ν αληαγωληζκόο
ζηελ θαηεγνξία απηή ηωλ νρεκάηωλ κε πνηνηηθά
νρήκαηα πνπ πιεξνύλ ην ζύλνιν ηωλ ινηπώλ
απαηηήζεώλ ζαο, πξνο όθεινο ηνπ Δεκνζίνπ.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε
πεξαηηέξω απνξία ή δηεπθξίληζε. ΓΙΑ ΤΗΝ
ERGOTRAK, Παππά Αγγειηθή Δ/ληξηα Δηαγωληζκώλ &
Key Accounts. Δήκαο Αζαλάζηνο Μεραληθόο
Δηαγωληζκώλ

