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ΔΡΑΣΗ: Eκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού για Εξοικονόμιση Ενέργειας σε Κοινόχρηστους Χώρους της
Παλιάς Πόλης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ
ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Εκσυγχρονισμός
Δημοτικού Φωτισμού για Εξοικονόμιση Ενέργειας σε
Κοινόχρηστους Χώρους της Παλιάς Πόλης» του Ο.Σ.Α.Α.
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013

Προϋπολογισμός: 119.000,00 € (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007‐2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο.
Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στη σύνταξη του Τεύχους των Τεχνικών Στοιχείων της Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 2O: Προσφερόμενος Εξοπλισμός
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω
• Να είναι απόλυτα καινούργιος και κατάλληλα συσκευασμένος κατά την αποστολή και μεταφορά στον τόπο
παραλαβής που έχει οριστεί στη διακήρυξη.
• Να καλύπτει το σύνολο των μορφολογικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων των τεχνικών
προδιαγραφών της μελέτης, τους κανόνες ασφαλείας και να διαθέτει τα προβλεπόμενα Πιστοποιητικά που
αναφέρονται στα τεύχη της Μελέτης.
• Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να βρίσκεται οπωσδήποτε σε σειρά παραγωγής και να προέρχεται από
γνωστούς οίκους με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κλπ.
• Να έχει εγκατασταθεί σε παρόμοια έργα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.
• Να είναι σύμφωνος με τα διεθνή πρότυπα.
Αρθρο 3o: Οδηγίες Σύνταξης Τεχνικών Στοιχείων προσφοράς (τεύχους).
Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα είναι κατάλληλα δεμένα σε τεύχος (συραμμένα ή θερμοκολλημένα ή σε ντοσιέ
με ελάσματα/κρίκους κ.τ.λ.π.) με εξώφυλλο που αναγράφεται ο τίτλος «Τεχνική Προσφορά» και τα λοιπά στοιχεία του
διαγωνισμού όπως αναγράφονται στην §8.3 της διακήρυξης (δηλ. τα στοιχεία β‐ε). Θα τοποθετηθούν μέσα στον
κυρίως φάκελο της προσφοράς εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό (βλέπε άρθρο 8 της διακήρυξης).
Το τεύχος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά :
1. Συνοπτικό κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Ο κατάλογος θα είναι σε μορφή πίνακα και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
(α) Ομάδα και Α/Α είδους (π.χ. Ο2‐1 δηλώνει Ομάδα 2 και Α/Α είδους 1) σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της
Μελέτης
(β) Περιγραφή είδους, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Μελέτης

(γ) Ποσότητα, σύμφωνα με τη Μελέτη
(δ) Εργοστάσιο Κατασκευής / Κατασκευαστής
(ε) Προσφερόμενο μοντέλο ή τύπος ή σειρά του εξοπλισμού
(στ) «Επίσημος Αντιπρόσωπος» ή «Διανομέας» στην Ελλάδα για όλα τα φωτιστικά σώματα, τους στύλους
φωτισμού, και το ηλεκτρολογικό υλικό της ομάδας 1 (εκτός από τα καλύμματα φρεατίων).
2. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
(α) Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με το οποίο θα απαντώνται λεπτομερώς και με
σαφήνεια τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές, (ει δυνατόν με παραπομπές στα επίσημα φύλλα τεχνικών
πληροφοριών του οίκου κατασκευής).
(β) Πρωτότυπη τεκμηρίωση, με επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών και προσπέκτους του κατασκευαστικού
οίκου.
(γ) Πιστοποιητικά Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001) ή αντίστοιχα του κατασκευαστικού οίκου.
(δ) Πιστοποιητικό ΕΝΕC από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για τα φωτιστικά σώματα.
(ε) Πιστοποιητικό CE από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για τους φωτιστικούς στύλους της ομάδας 1 και
υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή/εισαγωγέα για το λοιπό εξοπλισμό.
(στ) Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για κάθε είδος της ομάδας ή ομάδων συμμετοχής.
(ζ) Συμβατικός χρόνος διάθεσης ανταλλακτικών για κάθε είδος φωτιστικού σώματος των ομάδων 1‐2, καθώς και
για τους στύλους φωτισμού της ομάδας 1.
3. Πλήρη Περιγραφή και Τεκμηρίωση του προφίλ και της Εμπειρίας του Διαγωνιζόμενου

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Χ.

Μαρία Γκιζελή
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αλεξία Λακιωτάκη
Πολιτικός Μηχανικός
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