ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: « Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%

Καρδίτσα, Ιούλιος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:
Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών
γερανών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια δύο (2) υδραυλικών γερανών οι οποίοι θα
τοποθετηθούν σε δύο από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα ιδιοκτησίας του ∆ήµου
προκειµένου να χρησιµεύσουν στην αποκοµιδή απορριµµάτων από το σύστηµα
υπόγειων κάδων που ο ∆ήµος θέτει σε εφαρµογή.

Κάθε µηχανισµός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να
τοποθετηθεί στην οροφή της κιβωτάµαξας ενός απορριµµατοφόρου τύπου πρέσας,
περιορισµένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας 35 kNm τουλάχιστον. Ο γερανός
θα λειτουργεί µε σύστηµα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει
µε χειρισµό κατάλληλου χειριστηρίου ένα κάδο βυθισµένο στο έδαφος και να τον
κινήσει προς τον ανυψωτικό µηχανισµό του απορριµµατοφόρου ώστε ο κάδος να
µπορεί να ανατραπεί µέσα στη χοάνη για την εκκένωση των απορριµµάτων και στη
συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στην αρχική του θέση.

Η
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τοποθέτηση

των

γερανών

επί

των

απορριµµατοφόρων

οχηµάτων

θα

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι
ώστε να µην επηρεαστεί τόσο η χωρητικότητα της κιβωτάµαξας όσο και ο οπίσθιος
πρόβολος του οχήµατος. Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάµεσα
στην καµπίνα του οδηγού και την υπερκατασκευή δεν είναι αποδεκτή.

Η τοποθέτηση των γερανών θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην οροφή του
απορριµµατοφόρου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η συναρµολόγηση αυτή
κατάλληλη για την χρήση την οποία προορίζεται.

Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 68.880,00 € συµπ/νου του ΦΠΑ.

Η

χρηµατοδότηση

προέρχεται

από

το

χρηµατοδοτικό

πρόγραµµα

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Καρδίτσα 30.7.2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΡΘΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

«ΑΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:
Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών
γερανών

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

a/a

Είδος

1

Προµήθεια (& τοποθέτηση επί απορ/φόρου
οχήµατος) ενός γερανού ανύψωσης υπόγειων
κάδων.

Ποσότητα
(τεµάχια)

Τιµή µονάδας
(€)

Σύνολο
(€)

2

28.000,00

56.000,00

Σύνολο
Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

56.000,00
12.880,00
68.880,00

Καρδίτσα 30.7.2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της προµήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια δύο (2) υδραυλικών γερανών οι οποίοι θα
τοποθετηθούν σε δύο από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα ιδιοκτησίας του ∆ήµου προκειµένου
να χρησιµεύσουν στην αποκοµιδή απορριµµάτων από σύστηµα υπόγειων κάδων που ο ∆ήµος
θέτει σε εφαρµογή.
Κάθε µηχανισµός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να
τοποθετηθεί

στην

οροφή

της

κιβωτάµαξας

ενός

απορριµµατοφόρου

τύπου

πρέσας,

περιορισµένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας 35 kNm τουλάχιστον. Ο γερανός θα
λειτουργεί µε σύστηµα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει µε χειρισµό
κατάλληλου χειριστηρίου ένα κάδο βυθισµένο στο έδαφος και να τον κινήσει προς τον ανυψωτικό
µηχανισµό του απορριµµατοφόρου ώστε ο κάδος να µπορεί να ανατραπεί µέσα στη χοάνη για
την εκκένωση των απορριµµάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στην αρχική
του θέση.
Η δε τοποθέτηση των γερανών επί των απορριµµατοφόρων οχηµάτων θα πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην επηρεαστεί τόσο η
χωρητικότητα της κιβωτάµαξας όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήµατος. Για το λόγο αυτό
πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάµεσα στην καµπίνα του οδηγού και την υπερκατασκευή δεν
είναι αποδεκτή.
Η τοποθέτηση των γερανών θα γίνει υποχρεωτικά στην οροφή του απορριµµατοφόρου κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η συναρµολόγηση αυτή κατάλληλη για την χρήση την οποία
προορίζεται.
ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της συνοπτικής διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας
υπάγονται στις διατάξεις των:

1. Π1 3271/20.07.2004 του ΥΠ.ΑΝ.
2. Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 23 παρ. 4, 5 & 6), περί «ΕΚΠΟΤΑ», (ΦΕΚ Β’185) και των
ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφ. Γ παρ. 5), καθώς και 53/93 (παρ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί
προς εκτέλεσή της.
3. Ν. 2286/95 (άρθρο 2 παρ. 12 εδάφ. γ), περί «Προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεων
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α’19).
4. Π1 3305/2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας µε τίτλο «Σύναψη,
εκτέλεση & διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών κατ’εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 2 (παρ. 5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ Β’1789).
5. ΑΠ 21437/5.5.2011 εγκυκλίου ΥΠΕΣΑΗ∆ «περί οδηγιών αναπροσαρµογής χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων των ΟΤΑ
Α’ βαθµού»
6. Ν.3463/06, «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ ΦΕΚ Α’114).
7. Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
8. Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68).
όπως έχουν τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 3 Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Το συµφωνητικό της προµήθειας.
β) Η οικονοµική & τεχνική προσφορά του αναδόχου.
γ) Η διακήρυξη
δ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
στ) Η τεχνική περιγραφή
ΑΡΘΡΟ 4 Αξία και τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθοριστούν µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου.
Η τελική επιλογή θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε περιγράφονται
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή της παρούσας µελέτης.
Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 68.880,00€ συµπ/νου του ΦΠΑ.

Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
2012-2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 5 Σύµβαση
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε ηµερών ούτε
µεγαλύτερο των δέκα ηµερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσµατος, προς
υπογραφή της σύµβασης και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την
καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της
σύµβασης µη συνυπολογιζόµενου του ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 7 Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προµήθεια είδους, θα καθοριστεί µε την
προσφορά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, σε καµία περίπτωση όµως δεν θα είναι
µικρότερος των δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του από το ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 8 Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε
στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε και εγκατέστησε τα
συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.
ΑΡΘΡΟ 9 Πληµµελής κατασκευή
Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισµού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το
θεωρεί απαραίτητο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10 Φόροι - τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον
προµηθευτή σύµφωνα µε τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163).
ΑΡΘΡΟ 11 Εξοφλητικός λογαριασµός
Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την παραλαβή του υπό προµήθεια είδους.
Η πληρωµή της αξίας του υπό προµήθεια είδους από πλευράς ∆ήµου θα γίνει το αργότερο εντός
εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή του.
Ο τρόπος πληρωµής πρέπει να καθορίζεται και στις οικονοµικές προσφορές των
διαγωνιζοµένων.
Η τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προµήθειας
και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση.
ΑΡΘΡΟ 12 Παραλαβή
Η παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται µε
απόφαση του ∆.Σ σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα
στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόµενα στη
σύµβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 13 Χρόνος παράδοσης
Οι υπό προµήθεια µηχανισµοί υδραυλικού γερανού θα παραδοθούν τοποθετηµένοι επί των
απορριµµατοφόρων οχηµάτων που θα υποδειχθούν, έτοιµοι προς λειτουργία, εντός χρονικού
διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Τα

έξοδα

µεταφοράς

των

ανωτέρω

οχηµάτων

προς

τις

εγκαταστάσεις

όπου

θα

πραγµατοποιηθούν οι εργασίες τοποθέτησης του κάθε µηχανισµού και επιστροφής του,
βαρύνουν τον ∆ήµο.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΡΘΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:
Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων
κάδων

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1° - Αντικείµενο της προµήθειας / Γενικά στοιχεία
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια δύο (2) υδραυλικών γερανών οι οποίοι θα
τοποθετηθούν σε δύο από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα ιδιοκτησίας του ∆ήµου προκειµένου
να χρησιµεύσουν στην αποκοµιδή απορριµµάτων από σύστηµα υπόγειων κάδων που ο ∆ήµος
θέτει σε εφαρµογή.
Κάθε µηχανισµός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να
τοποθετηθεί

στην

οροφή

της

κιβωτάµαξας

ενός

απορριµµατοφόρου

τύπου

πρέσας,

περιορισµένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας 35-50 kNm περίπου. Ο γερανός θα
λειτουργεί µε σύστηµα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει µε χειρισµό
κατάλληλου χειριστηρίου ένα κάδο βυθισµένο στο έδαφος και να τον κινήσει προς τον ανυψωτικό
µηχανισµό του απορριµµατοφόρου ώστε ο κάδος να µπορεί να ανατραπεί µέσα στη χοάνη για
την εκκένωση των απορριµµάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στην αρχική
του θέση.
Η δε τοποθέτηση των γερανών επί των απορριµµατοφόρων οχηµάτων θα πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην επηρεαστεί τόσο η
χωρητικότητα της κιβωτάµαξας όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήµατος. Για το λόγο αυτό
πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάµεσα στην καµπίνα του οδηγού και την υπερκατασκευή δεν
είναι αποδεκτή.
Η τοποθέτηση των γερανών θα γίνει υποχρεωτικά στην οροφή του απορριµµατοφόρου κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η συναρµολόγηση αυτή κατάλληλη για την χρήση την οποία
προορίζεται.
ΑΡΘΡΟ 2°: Ειδικά στοιχεία - Τεχνικές Προδιαγραφές.
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ∆ήµου ώστε να λάβουν πλήρη
γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών των απορριµµατοφόρων οχηµάτων που θα τους
υποδειχθούν προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

2.1 Χαρακτηριστικά υπόγειων κάδων
Το σύστηµα υπόγειων κάδων απορριµµάτων που θα τεθεί σε εφαρµογή θα έχει τα εξής
χαρακτηριστικά :
Οι κάδοι είναι κατάλληλοι για συνεργασία µε συµβατικού τύπου απορριµµατοφόρα οπίσθιας
φόρτωσης µε µηχανισµό τύπου πρέσας εφοδιασµένα µε υδραυλικό µηχανισµό γερανοφόρου
(τύπου παπαγαλάκι). Η δε εκκένωσή τους επιτυγχάνεται µε προσαρµογή στους πλευρικούς
βραχίονες ανατροπής του ανυψωτικού µηχανισµού του απορριµµατοφόρου οχήµατος µε τον
οποίο ανατρέπονται οι συµβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων.
Οι κάδοι είναι χωρητικότητας 3m³ κατασκευασµένοι από πλαστικό υλικό. Φέρουν δε µεταλλική
διάταξη στην οποία θα προσαρµόζεται ο γερανός µέσω απλού γάντζου και δύο µεταλλικούς
πλευρικούς πείρους οι οποίοι εφάπτονται στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού
µηχανισµού για την εξασφάλιση της ανατροπής µέσα στην χοάνη του απορριµµατοφόρου. Το
καθαρό απόβαρο των κάδων δεν υπερβαίνει τα 140 kg. Γίνεται παραδοχή ότι το µέγιστο βάρος
που θα χειρίζεται ο υπό προµήθεια γερανός δεν θα υπερβαίνει τα 700-750 kg .
Οι κάδοι θα είναι χωροθετηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε η µέγιστη απόσταση από το σηµείο
έδρασης του γερανού στο απορριµµατοφόρο δεν θα υπερβαίνει τα 5m.
2.2 Τεχνικές απαιτήσεις γερανού
Για τον χειρισµό των υπόγειων κάδων απορριµµάτων, απαιτείται να εγκατασταθεί στην οροφή
της κιβωτάµαξας εκάστου εκ των τριών απορριµµατοφόρων τύπου πρέσας ένας υδραυλικός
γερανός σχετικά συµπαγών διαστάσεων ανυψωτικής ικανότητας που κυµαίνεται από 35 έως 50
kNm περίπου (επιτρέποντας σε µια απόσταση 4,5 m να ανυψώνει φορτία 700 kg τουλάχιστον).
Η δε τοποθέτηση των γερανών επί των απορριµµατοφόρων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε
τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην επηρεαστεί τόσο η
χωρητικότητα της κιβωτάµαξας όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήµατος. Η τοποθέτηση των
γερανών θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην οροφή του απορριµµατοφόρου κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι η συναρµολόγηση αυτή κατάλληλη για την χρήση την οποία προορίζεται.
Ο γερανός θα πρέπει να είναι περιστροφικού τύπου. Η περιστρεφόµενη βάση του υδραυλικού
γερανού θα πρέπει να εδράζει µε πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάµαξας του
απορριµµατοφόρου. Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού µαζί µε όλα τα λειτουργικά
του όργανα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 kg ώστε να µην επηρεάζεται σηµαντικά το
εκµεταλλεύσιµο ωφέλιµο φορτίο σε απορρίµµατα του απορριµµατοφόρου. Επιπλέον, δεν θα
πρέπει να επηρεάζεται αισθητά το κέντρο βάρους του οχήµατος και δεν θα πρέπει να χρειάζεται
το

απορριµµατοφόρο

να

εφοδιάζεται

µε

σύστηµα

ποδαρικών

περιστρεφόµενη βάση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα περιστροφής 360º.

σταθεροποίησης.

Η

Η ακτίνα δράσης του γερανού (ολικό µήκος οριζόντιου αναπτύγµατος) θα πρέπει να είναι έως
6,5m τουλάχιστον.
Στην άκρη του τελευταίου τηλεσκοπικού βελονιού θα πρέπει να υπάρχει γάντζος για την
ανάρτηση των υπόγειων κάδων.
Η λειτουργία του γερανού θα γίνεται υδραυλικά µε σύστηµα εµπλοκής - απεµπλοκής από το
κινητήριο σύστηµα του οχήµατος.
Η παροχή της υδραυλικής ενέργειας θα δίνεται στο γερανό από την υδραυλική αντλία του
οχήµατος µέσω κατάλληλου τριοδικού διακόπτη ροής.
Θα πρέπει στο σχεδιασµό του υδραυλικού κυκλώµατος να προβλεφθεί η αποτροπή της κίνησης
του ανυψωτικού µηχανισµού του οχήµατος κατά την διάρκεια των χειρισµών του γερανού για την
αποφυγή βλαβών και καταστροφών αυτού.
Όλες οι κινήσεις του γερανού θα είναι κατάλληλα προστατευµένες µέσω ειδικών βαλβίδων που
θα αποτρέπουν την αλόγιστη φόρτωση του γερανού.
Υποχρεωτικά ο γερανός θα συνοδεύεται από ασύρµατο χειριστήριο που θα επιτρέπει τον
ασφαλή χειρισµό όλων των κινήσεων του. Επίσης θα πρέπει όλες οι κινήσεις του γερανού να
ελέγχονται από χειριστήριο αναλογικού τύπου.
Οι εντολές από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει να δίδονται µέσω ασυρµάτου χειριστηρίου του
οποίου ο δέκτης κεραία θα είναι τοποθετηµένος σε σηµείο τέτοιο έτσι ώστε να µη επηρεάζει την
λειτουργία του οχήµατος και να είναι προστατευµένος.
Σε περίπτωση κατά τη οποία υπάρξει δυσλειτουργία του ασυρµάτου χειριστηρίου για την
µεταφορά εντολών από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει το χειριστήριο του γερανού να έχει
κατάλληλη διάταξη µε την οποία οι κινήσεις θα γίνονται χειρωνακτικά. Οι κινήσεις αυτές δεν θα
επεµβαίνουν σε θέµατα ασφαλείας της λειτουργίας του γερανού.
ΑΡΘΡΟ 3°: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και ότι είναι
απαραίτητο για την αποδοχή / συµµόρφωση των προσφορών. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να
είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική
προσφορά.
- Στην τεχνική προσφορά τους, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να αναφέρουν τον χρόνο
παράδοσης, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή
σχετικής σύµβασης.
- Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστηµα δώδεκα
(12) µηνών από την παραλαβή του γερανού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

- Ο ανάδοχος δεσµεύεται για προµήθεια των ανταλλακτικών στο ∆ήµο και την αντιµετώπιση των
αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη.
- Θα πρέπει να δοθεί σχεδιάγραµµα µε την ικανότητα ανύψωσης σε σχέση µε την απόσταση
από την κεντρική κολόνα του γερανού.
- Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον συµµετέχοντα
στο διαγωνισµό. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και
απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
- Θα κατατεθεί αντίγραφο της άδειας λειτουργίας κατασκευής ή µετατροπής αµαξωµάτων στο
όνοµα του διαγωνιζοµένου ή στο όνοµα του δηλούµενου εργοστασίου κατασκευής.
- Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση όµοιων προµηθειών σε φορείς του ∆ηµοσίου, για
την τελευταία τριετία στην οποία θα αναφέρονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης, ο φορέας,
συνοδευόµενη από βεβαιώσεις 3 αντίστοιχων φορέων για καλή διαγωγή των προσφερόµενων
ειδών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΡΘΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:
Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών
γερανών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Οι υπόγειοι κάδοι συνεργάζονται µε κλασικού τύπου διαξονικά ή τριαξονικά απορριµµατοφόρα
τύπου πρέσας µε εγκατάσταση στην οροφή της κιβωτάµαξας ενός υδραυλικού γερανού τύπου
«παπαγάλου» µε απλό γάντζο που χρησιµεύει για την εξαγωγή του πλαστικού κελύφους από το
τσιµεντένιο φρεάτιο και την προσαρµογή του στον ανυψωτικό µηχανισµό (τοποθέτηση των
πλευρικών πείρων του κάδου στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού µηχανισµού) ώστε
να εξασφαλισθεί η ανατροπή του µέσα στην χοάνη του απορριµµατοφόρου.
Ο κατάλληλος υδραυλικός γερανός είναι σχετικά συµπαγών διαστάσεων µε ανυψωτική ικανότητα
που κυµαίνεται από 35 kNm έως 50 kNm περίπου (επιτρέποντας σε µια απόσταση 5 m να
ανυψώνει φορτία 750 kg και σε µια απόσταση 6,8 m να ανυψώνει φορτία 400 kg.)
Σε αυτή τη κατηγορία ανυψωτικής ικανότητας, η περιστρεφόµενη βάση του υδραυλικού γερανού
µπορεί να εδραστεί µε πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάµαξας του
απορριµµατοφόρου. Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού µαζί µε όλα τα λειτουργικά
του όργανα κυµαίνεται από 500 έως 600 kg, µε αποτέλεσµα να µην επηρεάζεται το
εκµεταλλεύσιµο ωφέλιµο φορτίο σε απορρίµµατα. Επιπλέον, δεν επηρεάζεται το κέντρο βάρους
του οχήµατος και δεν χρειάζεται το απορριµµατοφόρο να εφοδιάζεται µε σύστηµα ποδαρικών
σταθεροποίησης.
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∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
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ΠΑΡΘΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:
Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων
κάδων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑ∆Α Α' ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)
1. Στοιχεία γερανού (Ποιότητα κατασκευής, τεχνικές επιδόσεις, κλπ.)

20

2. Εργονοµία λειτουργίας, διατάξεις ασφαλείας, αρτιότητα σχεδίων τοποθέτησης επί
του απορριµµατοφόρου.

15

3. Επίδειξη παρόµοιου µηχανισµού - Συµπέρασµα επίδειξης

10

4. Πωλήσεις παρόµοιων κατασκευών
Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Α'

5
50

ΟΜΑ∆Α Β’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας (Εµπράγµατη) - Εκπαίδευση

15

2. Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση
(εκπαίδευση, τρόπος και τόπος αντιµετώπισης συντήρησης & επισκευών, κλπ.)

20

3. Χρόνος και τόπος παράδοσης

15

Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Β'

50

Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η βαθµολογία αυξάνεται µέχρι τους 60 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις
της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από την αύξηση όλων των επί
µέρους στοιχείων της οµάδος.
Η βαθµολογία µειώνεται µέχρι τους 40 βαθµούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις
της διακήρυξης, αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται µη ουσιώδη, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά
έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να προκύπτει αυτό την µείωση όλων
των επί µέρους στοιχείων της οµάδος.

Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας. Η Τεχνική
βαθµολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,70 x ΒΑ)+ (0,30 x ΒΒ), όπου ΒΑ και ΒΒ είναι οι βαθµολογίες
των οµάδων Α και Β αντίστοιχα.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος
σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή της προσφοράς.
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