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Στην παρούσα τεχνική έκθεση περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την
προμήθεια ενός απορριμματοδέκτη χωρητικότητας 32m3.
Ο μεταλλικός απορριμματοδέκτης θα καλύψει τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Η προμήθεια προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και συγκεκριμένα από
την πρόσκληση «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των
14.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει
εγγραφεί στον Προϋπολογισμό Έτους 2020 πίστωση ύψους 320.300,00€ στον ΚΑ 64.7132.01.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο μεταλλικός απορριμματοδέκτης είναι ανοιχτού τύπου, απολύτως καινούργιος και αμεταχείριστος,
καθαρής χωρητικότητας 32m3 με εσωτερικές διαστάσεις 6500mm x 2280mm x 2200mm. Εξ’ ολοκλήρου
μεταλλικός, κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας, παραλληλογράμμου σχήματος,
κατάλληλο για ασφαλή, υγιεινή μεταφορά και απόθεση των οικιακών απορριμμάτων - ογκωδών
αντικειμένων - αδρανών υλικών κτλ.
Ο κάθε μεταλλικός απορριμματοδέκτης είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η υψηλή αντοχή στην παραμόρφωση των τοιχωμάτων από την άσκηση εσωτερικών
πιέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του από τις υψηλές καταπονήσεις με ειδικές ενισχύσεις νευρώσεις και προφίλ τοποθετημένα για αυτούς τους λόγους. Εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση –
οδήγηση – ολίσθηση κατά τα στάδια φόρτωσης – εκκένωσης & εκφόρτωσης επί της υπερκατασκευής
του οχήματος μεταφοράς του καθώς είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standards DIN 30
722. Επίσης η κατασκευή του είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό
ασφαλείας η ανάρτηση – στερέωση & αγκίστρωση κατά τα στάδια φόρτωσης – μεταφοράς –
εκκένωσης & εκφόρτωσής του ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες κατασκευής και ασφαλείας και τις
διεθνείς οδηγίες - standards.
Η σχεδίαση του είναι βασισμένη στο τεχνικό πρότυπο DIN 30722, που θέτει τους βασικούς
περιορισμούς και δυνατότητες για την λειτουργία, κατασκευή και χρήση υπερκατασκευών που
μεταφέρονται από οχήματα τύπου HOOK-LIFT, ROLL ON/OFF (σύστημα γάντζου). Έχει δυνατότητα
ανύψωσης από το έδαφος φορτωμένο ή άδειο.
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Το container είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας St 37 για μεγαλύτερη αντοχή στην
φθορά, τις καταπονήσεις, τις κρούσεις και τα ανάλογα βάρη (βαρέως τύπου). Το πάτωμα είναι
κατασκευασμένο από έλασμα πάχους 4mm St 37 ενώ τα περιμετρικά πλαϊνά τοιχώματα από 3mm St
37.
Η στιβαρότητα του container επιτυγχάνεται με συγκόλληση εννέα (9) στραντζαριστών ειδικών
διαμορφωμένων προφίλ τύπου “Σ” 120mm x 70mm x 3mm κάθετα στις περιμετρικές - πλαϊνές
επιφάνειες του τοποθετημένα ανά 500mm. Τα προφίλ αυτά συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικής
ενίσχυσης σχήματος “V” στο κέντρο των πλάγιων επιφανειών καθ’ όλο το μήκος του container για
περισσότερη ενίσχυση και στιβαρότητα της κατασκευής. Πλαϊνά και καθ’ όλο το μήκος στην άνω μεριά
στο απορριμματοκιβώτιο τοποθετούνται δύο κοιλοδοκοί 140mm x 80mm x 4mm.
Στο εμπρόσθιο τμήμα, ο μεταλλικός απορριμματοδέκτης θα φέρει σύστημα ανάρτησης με άγκιστρο
παραλαβής ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής Φ50mm από μασίφ, ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση και
εκφόρτωσή του με τα γερανοφόρα οχήματα εφοδιασμένα με σύστημα hooklift roll on/off που διαθέτει
ο Δήμος.
Στην πίσω πλευρά της κάτω επιφάνειάς του διαθέτει δύο (2) μεταλλικούς κυλίνδρους κύλισης - ράουλα
(κυλινδρικοί τροχοί κύλισης) Φ160mm και φέρουν γρασαδόρους με αυλάκια διάχυσης μήκους 300mm
που διευκολύνουν την απόθεση στο έδαφος αλλά και το σύρσιμο του επί του εδάφους. Τα ράουλα
κυλίσεως επί του εδάφους είναι κατασκευασμένα για μεγάλες καταπονήσεις και περιλαμβάνουν
θερμικά βαμμένους άξονες (πύρους) Φ40mm x 310mm από ειδικό χάλυβα (1.7225 καλιμπρέ) με ειδική
βαφή που διευκολύνουν την απόθεση στο έδαφος αλλά και το σύρσιμο του επί του εδάφους και
προστατεύουν από τη φθορά.
Το σασί είναι μορφής ανεστραμμένου “Γ” από δοκό IPN 180 ενισχυμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του DIN 30722. Όλη η κατασκευή του μεταλλικού απορριμματοδέκτη είναι μελετημένη και
σχεδιασμένη κατάλληλα ώστε να προσαρμόζεται & να ολισθαίνει εύκολα στους δύο δοκούς ΙPN180
πάνω στα ράουλα κύλισης επί του μηχανισμού ανύψωσης (υπερκατασκευή γάντζου) που διαθέτει το
όχημα μεταφοράς του. Κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση παρέχεται ασφάλεια με τοποθετημένες
ειδικές ασφάλειες σχήματος ‘’C’’ τοποθετημένες επάνω στις δύο βάσεις IPN180 στο σασί του
απορριμματοκιβωτίου.
Στο επάνω μέρος του απορριμματοκιβωτίου θα είναι τοποθετημένος ανοιγοκλειόμενος μηχανισμός
συρόμενου μουσαμά με αλυσίδα. Ο μουσαμάς θα είναι κατασκευασμένος από PVC αντοχής
τουλάχιστον 660kg/m2 και θα μαζεύεται μεταξύ του απορριμματοκιβωτίου και της αμάξης του
φορτηγού.
Η εκφόρτωση γίνεται με ανατροπή από το όχημα μεταφοράς, έχοντας την πόρτα της οπίσθιας πλευράς
σε ανοικτή θέση. H πόρτα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα 3mm και δεμένη με πλαίσιο
κοιλοδοκών 80mm x 80mm x 3mm και ενδιάμεσους κοιλοδοκούς 100mm x 60mm x3mm
τοποθετημένοι ανά 500mm.
Η μονή πόρτα της οπίσθιας πλευράς ανοίγει στα πλάγια κατά 270 ο και φέρει ειδικά δύο (2) άγκιστρα
ασφάλισης στα πλάγια και τρεις (3) βαρέως τύπου μεντεσέδες για στιβαρή αντοχή. Για την πλήρη
ασφάλεια της πόρτας τοποθετείται επιπλέον ειδική “πεταλούδα” ασφάλισης για το άνοιγμα - κλείσιμο
της πόρτας. Το άνοιγμα της επιτυγχάνεται με μοχλό από την μία μεριά.
Ο πυθμένας του κελύφους είναι διαμορφωμένος σε σκάφη σχήματος τεθλασμένου U με κλίση κατά
45ο, για την αποφυγή επικαθίσεων απορριμμάτων κατά την ανατροπή και την επίτευξη μεγαλύτερης
ακαμψίας και στιβαρότητας.
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Η στιβαρότητα του container επιτυγχάνεται επίσης με συγκόλληση στα τοιχώματα του κελύφους
διαμορφωμένα και νευρωμένα στο μέσον αυτών για περισσότερη ακαμψία και στιβαρότητα καθώς
επίσης για την ανάλογη καλαισθησία της κατασκευής. Tα ελάσματα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ
τους σε πλαίσιο. Για μεγαλύτερη αντοχή στα βαριά φορτία τοποθετούνται τριγωνάκια και αντηρίδες
έτσι ώστε να υπάρχει ακόμη καλύτερη ενίσχυση. Τη διατομή του κελύφους διατρέχουν (ανάλογα με το
μήκος της κατασκευής και την δυνατότητα στιβαρότητας παράλληλες σειρές νεύρων που το συνδέουν
μόνιμα στο σασί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Με την προσφορά να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού από τον κατασκευαστικό οίκο αναλυτικά
μηχανολογικά σχέδια με αναφορά σε κάθε προδιαγραφή της εν λόγω περιγραφής. Το μηχανολογικά
σχέδια θα ταυτίζονται με την κατασκευή κατά την παράδοση. Επίσης:
- Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης CE για όλη την κατασκευή.
- Εργοστάσιο κατασκευής και προμηθευτής πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 για την
κατασκευή και για την τεχνική υποστήριξη.
- Εργοστάσιο κατασκευής και προμηθευτής πιστοποιημένοι κατά ISO 14001:2015.
- Εργοστάσιο κατασκευής και προμηθευτής πιστοποιημένοι κατά OHSAS 18001:2007.
- Να κατατεθεί από τον κατασκευαστή το διεθνή πρότυπο κατασκευής για να υπάρχει πλήρης
συμβατότητα με όλα τα οχήματα γάντζου: DIN30722-1/2/3/2016. Ο κατασκευαστής να είναι
πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ για το συγκεκριμένο πρότυπο πριν την ημερομηνία του
διαγωνισμού.
- Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας κατασκευής αμαξωμάτων του κατασκευαστή καθώς και άδεια
επισκευής αμαξωμάτων του οικονομικού φορέα στην Ελλάδα. Θα πρέπει να κατατεθούν άδειες
τουλάχιστον δύο κινητών συνεργείων συντήρησης που διαθέτει ο οικονομικός φορέας.
- Να κατατεθούν πιστοποιητικά τουλάχιστον δύο ηλεκτροσυγκολλητών κατά ISO 9606-1.
- Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) μηχανολόγο μηχανικό ΠΕ
και τρεις (3) τεχνίτες για την τεχνική υποστήριξη των απορριμματοκιβωτίων που θα
αποδεικνύονται με την κατάθεση του πίνακα προσωπικού.
- Επιβάλλεται επίσκεψη του υποψήφιου προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπου θα
βρίσκεται το όχημα ώστε να ελεγχθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του για πλήρης συμβατότητα
του οχήματος με το απορριμματοκιβώτιο. Η βεβαίωση παραλαμβάνεται από τον φορέα με την
επίσκεψη σας.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το απορριμματοκιβώτιο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα RAL σε δύο στρώσεις μετά από διπλής
στρώσης αστάρωμα των επιφανειών. Όλες οι χρησιμοποιούμενες βαφές θα είναι αρίστης ποιότητας.
Οι κύριες φάσεις βαφής είναι οι ακόλουθες :
Προετοιμασία των επιφανειών
 Σχολαστικός έλεγχος των επιφανειών έτσι ώστε να εξαλειφθούν τυχόν μικροατέλειες (εξογκώματα
συγκολλήσεων, μικρογωνίες κλπ).
 Απομάκρυνση από τις επιφάνειες ιχνών λίπους ή γράσου με ειδικές μεθόδους.
 Στοκάρισμα των ατελειών και κατόπιν φινίρισμα με υαλόχαρτο.
Αντισκωριακή προστασία
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Επίστρωση αντισκωριακού, μετά το τέλος της προετοιμασίας σε κατάλληλο περιβάλλον.
Η απόχρωση του χρωματισμού καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν από τον Δήμο
μετά την υπογραφή της σύμβασης.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο μεταλλικός απορριμματοδέκτης φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, ώστε να
ικανοποιούνται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική και
Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια. Θα φέρει σήμανση CE. Σε ειδικό μεταλλικό ταμπελάκι
του κατασκευαστή που τοποθετείται στο απορριμματοκιβώτιο θα υπάρχουν τα στοιχεία του
κατασκευαστή με τα στοιχεία του προϊόντος (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής,
διαστάσεις, βάρος, τύπος κλπ).

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο απορριμματοδέκτης θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1)
έτος. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα αξιολογηθεί επιπλέον. Η αντισκωριακή προστασία του
θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία (3) έτη ενώ η εγγύηση χρώματος σε τουλάχιστον
ένα (1) έτος. Στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του για
κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από
αντικανονική συντήρηση. Επίσης ο προμηθευτής θα εγγυάται την υποστήριξη του
απορριμματοδέκτη σε ανταλλακτικά για μία δεκαετία τουλάχιστον από την παράδοση του.

2. Χρόνος Παράδοσης
Η τελική παράδοση του απορριμματοδέκτη θα γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού
στην έδρα ( αμαξοστάσιο) του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, και εντός τριάντα (30) ημερών
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα έξοδα προετοιμασίας και παράδοσης θα
βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τον εξοπλισμό του απορριμματοδέκτη με την
προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση ( λογότυπο Δήμου, πινακίδα 40X30 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κλπ).
3. Εκπαίδευση προσωπικού-επίδειξη λειτουργίας
Με την τεχνική προσφορά θα ορίζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης, και
συντήρησης του απορριμματοδέκτη. Η εκπαίδευση θα γίνει σε κατάλληλο χώρο επιλογής του
Δήμου ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε χώρο επιλογής του προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή
τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των εκπαιδευόμενων βαρύνουν τον προμηθευτή.
4. Επίδειξη στην αξιολόγηση
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, εντός δέκα (10) ημερών
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από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο ή όμοιο
δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν όχι πέραν των ορίων της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 32 m

3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €

1

11.290, 32

11.290,32

Φ.Π.Α.

24%

2.709,68

14.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Μενεμένη 15.04.2021
Θεωρήθηκε

Μενεμένη 15.04.2021
Ελέγχθηκε

Με Εντολή Δημάρχου
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,
Πολεοδομίας,
Καθαριότητας &
Περιβάλλοντος

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης – Κίνησης –
Συντήρησης Οχημάτων &
Μηχανημάτων

Αικατερίνη Φωτέα
Δρ. Μηχανολόγος
Μηχανικός
με Α΄ βαθμό

Ρουσσέτης Ηλίας
Τ.Ε. Μηχανολόγος
Μηχανικός

Μενεμένη 15.04.2021
Συντάχθηκε

Στέλλα Μπάμπου
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI FOTEA
Ημερομηνία: 2021.07.19 10:44:14 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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09/03/2021

Αξιολόγηση Προσφορών
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων

α/α

Κριτήριο

1

Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης του
απορριμματοκιβωτίου:
Ποιότητα & πάχος υλικών
Πάχος πατώματος
Πάχος πλαινών τοιχωμάτων
Χρωματισμός - Βαφή

2
3

4

1. ποιότητα βαφών
2. φάσεις βαφής

Πιστοποιήσεις καταλληλότητας
& τεχνικής επάρκειας
Χρόνος παράδοσης
Θα αξιολογηθεί αναλόγως ο
μικρότερος χρόνος παράδοσης

Βαθμολογία
Απαίτηση

όπως
περιγράφονται
στη μελέτη
Όσες
αναφέρονται
στη μελέτη
30 ημέρες

Συντελεστής
Βαρύτητας
(%)

Βασική

Μέγιστη

100
100

120
120

15
15

100

120

20

100

120

30
20

100

120
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)
Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανοιγμένη
προσφορά, από τον τύπο:
Προσφερθείσα τιμή (Ο.Π)
Λ =…………………………… … …………………………………
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (U)

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
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Φύλλο Συμμόρφωσης
Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκοπός:
Ασφαλής, υγιεινή μεταφορά και
απόθεση των οικιακών
απορριμμάτων - ογκωδών
αντικειμένων - αδρανών υλικών
κτλ. Φόρτωση και μεταφορά του
απορριμματοκιβωτίου με το όχημα
που διαθέτει ο Δήμος.
Γενικά χαρακτηριστικά: ανοιχτού
τύπου, απολύτως καινούργιο και
αμεταχείριστο

3

Καθαρή χωρητικότητα 32 m3

4

Διαστάσεις:
εσωτερικές διαστάσεις (περίπου)

5

Σχεδίαση με βάση το τεχνικό
πρότυπο DIN 30722 για την
λειτουργία, κατασκευή και χρήση
υπερκατασκευών που μεταφέρονται
από οχήματα τύπου HOOK-LIFT,
ROLL ON/OFF (σύστημα
γάντζου).
Υλικά κατασκευής
Χάλυβας υψηλής ποιότητας για
μεγαλύτερη αντοχή στην φθορά, τις
καταπονήσεις, τις κρούσεις και τα
ανάλογα βάρη.
Υλικό κατασκευής πατώματος
έλασμα πάχους 4mm

6

7
8

9

10

11
12

Περιμετρικά πλαϊνά τοιχώματα:
έλασμα πάχους 3mm
Λοιπά στοιχεία
Δύο (2) μεταλλικοί κυλίνδροι
κύλισης - ράουλα (κυλινδρικοί
τροχοί κύλισης) Φ160mm στο κάτω
μέρος του απορριμματοκιβωτίου.
Γρασαδόροι με αυλάκια διάχυσης
μήκους 300mm που διευκολύνουν
την απόθεση στο έδαφος αλλά και
το σύρσιμο του επί του εδάφους.
Υλικό ράουλων: χάλυβας - ειδική
βαφή για προστασία από τη φθορά
Σύστημα ανάρτησης με άγκιστρο
παραλαβής ιδιαίτερα στιβαρής
κατασκευής Φ50mm από μασίφ,
ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση
και εκφόρτωσή του με τα

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
6500mm x
2280mm x
2200mm

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

13

14

15

γερανοφόρα οχήματα εφοδιασμένα
με σύστημα hooklift roll on/off που
διαθέτει ο Δήμος.
Ανοιγοκλειόμενος μηχανισμός
συρόμενου μουσαμά με αλυσίδα
στο πάνω μέρος του
απορριμματοκιβωτίου.
Υλικό μουσαμά: PVC αντοχής
τουλάχιστον 660kg/m2
Οπίσθια Πόρτα
Υλικό: λαμαρίνα 3mm

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Άνοιγμα πόρτας στα πλάγια κατά
270°
Δύο (2) άγκιστρα ασφάλισης στα
πλάγια και τρεις (3) βαρέως τύπου
μεντεσέδες για στιβαρή αντοχή.
Τοποθέτηση ειδικής “πεταλούδας”
ασφάλισης για το άνοιγμα κλείσιμο της πόρτας. Το άνοιγμα
της επιτυγχάνεται με μοχλό από την
μία μεριά.
Χρωματισμός - Βαφή
Χρώμα RAL σε 2 στρώσεις – μετά
από αστάρωμα των επιφανειών

ΝΑΙ

20

Προετοιμασία των επιφανειών
(εξάλειψη τυχόν μικροατελειών,
απομάκρυνση ιχνών λίπους ή
γράσου, στοκάρισμα των ατελειών,
φινίρισμα με υαλόχαρτο).

ΝΑΙ

21

Αντισκωριακή προστασία

ΝΑΙ

22

Να δοθεί περιγραφή όλων των
σταδίων βαφής

16
17

18

19

23
24

25

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Δήλωση συμμόρφωσης CE για όλη
την κατασκευή.
Εργοστάσιο κατασκευής και
προμηθευτής πιστοποιημένοι κατά
ISO 9001:2015 για την κατασκευή
και για την τεχνική υποστήριξη.
Πρότυπο κατασκευής περί πλήρους
συμβατότητας με όλα τα οχήματα
γάντζου: DIN30722-1/2/3/2016. Ο
κατασκευαστής να είναι
πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ για το
συγκεκριμένο πρότυπο πριν την
ημερομηνία του διαγωνισμού.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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26

27

28

29

30

Άδεια λειτουργίας κατασκευής
αμαξωμάτων του κατασκευαστή
καθώς και άδεια επισκευής
αμαξωμάτων του οικονομικού
φορέα στην Ελλάδα. Θα πρέπει να
κατατεθούν άδειες τουλάχιστον δύο
κινητών συνεργείων συντήρησης
που διαθέτει ο οικονομικός φορέας.
Πιστοποιητικά τουλάχιστον δύο
ηλεκτροσυγκολλητών κατά ISO
9606-1.
Κατάθεση πίνακα προσωπικού
όπου αποδεικνύεται η ύπαρξη ενός
(1) μηχανολόγου μηχανικού ΠΕ και
τριών (3) τεχνιτών για την τεχνική
υποστήριξη των
απορριμματοκιβωτίων.
Βεβαίωση του προμηθευτή περί
πλήρους συμβατότητας του
απορριμματοκιβώτιου με το όχημα
του Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης.

Χρόνος παράδοσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

30 ημέρες
από την
υπογραφή της
σύμβασης.

Μunicipality of Αmpelokipi-Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi - Thessaloniki Greece
Tel. 00302313-313.600 FAX : 2310-729.654 - E.mail : dty@ampelokipi-menemeni.gr

