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          ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
                           

Αντικείμενο προμήθειας

Η  παρούσα  Τεχνική  Έκθεση  συντάσσεται  προκειμένου  ο  Δήμος Χανίων    να  προβεί  στην
προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων έργου
και συγκεκριμένα για τον εφοδιασμό της αποθήκης με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά τα οποία
προορίζονται για να τοποθετηθούν επί των οχημάτων στα πλαίσια των δυνατοτήτων που διαθέτει  το
συνεργείο  του  Δήμου  υπό  την  επιμέλεια  του  αρμόδιου  Τεχνίτη  Οχημάτων.  Δηλαδή, αφορά  όλα
εκείνα  τα  ανταλλακτικά  που  θα  τοποθετηθούν  στα  οχήματα  του  Δήμου  από  τον Τεχνίτη Οχημάτων
στο Αμαξοστάσιο.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 58.999,41€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%).

Η προμήθεια θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2013 για
το οποίο υπάρχει ανάλογη πίστωση:

Τεχνικές  προδιαγραφές

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  καταθέσουν  τον  τιμοκατάλογο  της  εταιρείας  τους  με τα  ανταλλακτικά  τα  
οποία  προσφέρουν  στο  διαγωνισμό.

Θα αναφέρεται ο αριθμός (PART NUMBER) το εργοστάσιο και  η χώρα κατασκευής  των  
προτεινόμενων  ανταλλακτικών.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει  να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογο  - prospectus του
κατασκευαστή   του  ανταλλακτικού  ή  του  επίσημου  αντιπρόσωπου   του   στη   χώρα   όχι   σε
φωτοαντίγραφο.

Τα   κατατιθέμενα   Prospectus,   η   παρουσία   των   οποίων   είναι   υποχρεωτική στις τεχνικές
προσφορές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά  και  ποιοτικά  χαρακτηριστικά
που  αναγράφονται  στις  προσφορές.

20-6671.002 Ανταλλακτικά συντήρησης λοιπών μεταφορικών μέσων  7.000,00 €

20-6671.003 Ανταλλακτικά συντήρησης απορριμματοφόρων 25.000,00 €

17.000,00 €

5.000,00 €

50-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ελαστικά κλπ 3.000,00 €

70-6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  2.000,00 €

20-6672.001 Ανταλακτικά συντήρησης μηχανημάτων καθαριότητας  

30-6671.001 Ανταλλακτικά για συντήρηση-επισκευή μετ.μέσων  
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Σε  περίπτωση  που  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  είναι  διάφορα  από  τα αναγραφόμενα  στα
Prospectus,   πρέπει   να   κατατίθεται   επιβεβαιωτική   επιστολή   από  τον  οίκο  κατασκευής  του
ανταλλακτικού και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.

Στην  περίπτωση  αυτή,  η  επιστολή  του  οίκου  κατασκευής  και  κάθε  σχετικό με   την   προμήθεια
πιστοποιητικό   πρέπει   να   είναι   υποχρεωτικά   πρωτότυπη   και επικυρωμένη  από  το  επιμελητήριο
της  πόλης  όπου  ανήκει  η  εταιρία.

Επίσης   πρέπει   να   αναγράφεται   η   ιδιότητα   του   υπογράφοντος   καθώς   να υπάρχει  και  η
δυνατότητα  επικοινωνίας  με  τον  υπογράφοντα  για  επαλήθευση,  να συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση και να είναι θεωρημένη από Ελληνική Προξενική  Αρχή.

Επιστολές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.
Σε   κάθε   περίπτωση   θα   προτιμούνται   τα   γνήσια   ανταλλακτικά   τα   οποία προτείνονται από

τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων  οχημάτων και μάλιστα από   τους   προμηθευτές  που
διαθέτουν   πιστοποίησης   αποκλειστικής αντιπροσώπευσης στην  χώρα  μας  από  τον  κατασκευαστή.

Απορρίπτονται   ανταλλακτικά   ιμιτασιόν   και   ανταλλακτικά   που   δεν   είναι σύμφωνα  με  τις
τεχνικές   προδιαγραφές   των   εκάστοτε   κατασκευαστών   των   οχημάτων  και   των   αντίστοιχων
μηχανικών  μερών  τους  κατά  περίπτωση.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα  αλλά  και  
καταλληλότητα  των  προτεινόμενων  ανταλλακτικών.

Στην περίπτωση κατά την οποία  προσφερθεί  ανταλλακτικό  τρίτου  κατασκευαστή   τότε   αυτό   θα
πρέπει να συνοδεύεται  από  βεβαίωση  του  κατασκευαστή του οχήματος ή του επίσημου αντιπροσώπου
του στη χώρα μας με την οποία θα επιβεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  του  προτεινόμενου  ανταλλακτικού
για  τη  χρήση που  προτείνεται.

Αποδεικτικό στοιχείο  αποκλειστικότητας προμήθειας, εισαγωγής ή αντιπροσώπευσης  στη  χώρα  
μας  προϊόντων  ή  υπηρεσιών,  συνιστά  η  προσκόμιση  από τον ενδιαφερόμενου ή συναγωνιζόμενου 
σχετικής βεβαίωσης του Εμπορικού, Βιομηχανικού,  Τεχνικού  ή  Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου.

Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται  από  πιστοποιητικό
CE,  εκτός  αν  κάποια  εξ  αυτών  εξαιρούνται  της υποχρέωσης  αυτής  από  τις  αντίστοιχες  οδηγίες.

Ο   μειοδότης   θα   πρέπει   να   αποδέχεται   με   δήλωσή   του   η   οποία   θα επισυνάπτεται   στην
προσφορά  του  ότι  τα   χρησιμοποιούμενα    ανταλλακτικά    και  αναλώσιμα   θα   φέρουν   την
προαναφερόμενη  σήμανση.

Θα  εκτιμηθεί  ιδιαίτερα  η  ύπαρξη  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  των εργασιών  και  
υπηρεσιών  πιστοποιημένο  κατά  ISO  για  τον  μειοδότη.

Τα πιστοποιητικά ISO εκδίδονται από πιστοποιημένους οργανισμούς πιστοποίησης  και  συνήθως 
έχουν  διάρκεια  τριών  έως  πέντε  ετών  .

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και  απορρίπτονται  ως  
απαράδεκτα.

Σύνταξη  προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι   θα   πρέπει   να   επισκεφθούν   τα   αμαξοστάσια   του   Δήμου και  σε
συνεννόηση  με  την  υπηρεσία  να  εξετάσουν  το  τροχαίο  υλικό  για  το  οποίο προορίζονται  τα
ανταλλακτικά,  και  να  σχηματίσουν  πλήρη  εικόνα  για αυτό  και για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας.

Οι  ενδιαφερόμενοι   είναι   αποκλειστικά   υπεύθυνοι   για   την   ορθή   σύνταξη των  προσφορών
τους  βασιζόμενοι  σε  στοιχεία  που  θα  συλλέξουν  κατά  την  αυτοψία που  θα  πραγματοποιήσουν
στο  αμαξοστάσιο  του  Δήμου.

Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δώσουν  στους  τύπους  των  υπερκατασκευών και  στα
προβλήματα  που  αυτές  παρουσιάζουν.

Οι αριθμοί πλαισίου  και  κινητήρα  οι  οποίοι  αναγράφονται  στους  πίνακες που ακολουθούν
δίδονται ενδεικτικά για το προσδιορισμό των τύπων των αυτοκινήτων.

Θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά ομάδα ή ομάδες οχημάτων ή υπερκατασκευών.
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων των

οχημάτων  και  υπερκατασκευών  του  Δήμου,  είτε  για  κάθε  ομάδα  οχήματος  ή  υπερκατασκευής  με  την
προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλο το σύνολο των οχημάτων ή υπερκατασκευών της κάθε ομάδας.

Οι  τιμές  δεν  θα  επιδέχονται  ουδεμία  προσαύξηση  για  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  θα
συμπεριλαμβάνουν την αξία των ανταλλακτικών και κάθε εξόδου που έχει  δαπανηθεί  στο εξωτερικό και
στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός.

Η παράδοση θα γίνεται  τμηματικά ,ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας,μετά από τηλεφωνική
παραγγελία.



Η  παράδοση  θα  γίνεται  στο  χώρο  του  συνεργείου  του  Δήμου  (περιοχή  ΣΟΔΥ)  ,και  ο  χρόνος
παράδοσης δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο(2) μέρες.

Θα  προτιμηθούν  προμηθευτές  οι  οποίοι  με  υπεύθυνη  δήλωση  θα  δύναται  να αναλάβουν  την
ευθύνη  να  είναι  σε  θέση  να  προμηθεύουν  το  Δήμο  με  το  σύνολο  των ανταλλακτικών  που  τυχόν
θα  απαιτηθούν  ανά  είδος  οχήματος  και  υπερκατασκευής.

Επί  των  τιμών  του  καταλόγου  θα  προσφερθεί  ποσοστιαία  έκπτωση.
Επίσης  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  συμμετέχων  δεν  είναι  ο  ίδιος  αντιπρόσωπος    ή

εισαγωγέας   ή   δεν   διατηρεί   πλήρες   στοκ   ανταλλακτικών,   αλλά προμηθεύεται  τα  ανταλλακτικά
από  τρίτες  εγχώριες  επιχειρήσεις  θα  πρέπει   να συνοδεύει  την προσφορά του με  δήλωση του
προμηθευτή του με την οποία αναλαμβάνει να τον  τροφοδοτεί  με  τα  απαραίτητα  ανταλλακτικά   για
το   τρέχον έτος  έτσι  ώστε  να  είναι  συνεπής  στις  υποχρεώσεις  του  απέναντι  στο  Δήμο.

Το  ποσό  το  οποίο  αναφέρεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  μελέτης είναι  το  διαθέσιμο
από  το  Δήμο  για  το  σύνολο  των  ανταλλακτικών  που  δύναται  να προμηθευτεί  ο  Δήμος  Χανίων.

Το  ποσό  δεν  δεσμεύει  το  Δήμο  όσον  αφορά  τη  διάθεσή  του.
Η διάθεσητου ποσού θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας   οι   οποίες   θα

εμφανιστούν   κατά   τη διάρκεια της σύμβασης  και  μέχρι εξάντλησης  του .
Επίσης ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά την ποσότητα  των ανταλλακτικών  τα   οποία   θα

χρειαστεί. 
Ανταλλακτικά ανά τύπο  οχήματος θα  συμπεριλαμβάνονται    και    τα  αναλώσιμα,   όπως  για

παράδειγμα:
 Τακάκιαγια  τους  τύπους  οχημάτων  που  απαιτούνται.
 Δισκόπλακες  τροχών  για  τους  τύπους  οχημάτων  που  απαιτούνται.
 Ταχογράφοι
 Μαρκούτσια,  σωληνάκια,  ελαστικά  παρεμβύσματα  ,  σωλήνες  κλπ.

Επισυνάπτονται:
1. Πίνακας  A (λίστα οχημάτων του Δήμου Χανίων)
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