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2. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ (200.000,00€)

ΤΕΧΝ Ι Κ Η  ΠΕ Ρ Ι ΓΡΑΦ Η- ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ Π Ρ ΟΔ Ι ΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός μηχανήματος χωματουργικών εργασιών για τις ανάγκες 

του Δήμου Θέρμου. 

Ο ορεινός Δήμος Θέρμου διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο χωμάτινης οδοποιίας που σε σημαντικό 

τμήμα του ενώνει οδικά τους οικισμούς και αποτελεί την αγροτική και την δασική του οδοποιία. 

Οι τοπικές συνθήκες ορειvότητας και κατάστασης του οδικού δικτύου καθιστούν απολύτως αναγκαία 

την δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε τακτή βάση , ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής 

προσβασιμότητα των κατοίκων και των επισκεπτών - ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο - προς τις οικίες 

και τις εκμεταλλεύσεις τους. Οι κυριότερες εργασίες για το σκοπό αυτό είναι η άρση καταπτώσεων η 

ισοπέδωση του καταστρώματος η ισοπέδωση ,συμπύκνωση κατάλληλων αδρανών , και η διάνοιξη 

πλευρικής τάφρου απορροής των όμβριων. 

Η προμήθεια έτσι και λειτουργία ενός νέου μηχανήματος ισοπεδωτή - διαμορφωτήρα γαιών τύπου 

Grader μετά του απαραίτητου συνοδευτικού εξοπλισμού στο Δήμο Θέρμου, θα εξασφαλίσει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα της οδοποιίας του , επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα χαμηλό 

λειτουργικό κόστος. 

Τα υπο προμήθεια ήδη περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Διαμορφωτής γαιών 1 Καινούργιο και 

αμπαχειριστο 
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Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή 
I 

δοκιμασμένο για την καλή 

λειτουργία του , κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνής κανονισμούς, 

ώστε η λειτουργία του να είναι ασφαλής και στιβαρή. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 

είναι ουσιώδης και πρέπει να εκπληρώνονται στα πλαίσια των προσφορών. 

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου 
I 

η 

ανάληψη των εξόδων ταξινόμησης , ο εφοδιασμός με πινακίδες και η έκδοση της άδειας λειτουργίας και 

κυκλοφορίας του μηχανήματος. Είναι για το λόγο αυτό αναγκαίο να κατατεθεί η έγκριση του τύπου του 

μηχανήματος με την παράδοση του, συνοδευόμενη με όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

για την άμεση έκδοση άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος έργου. Ακόμη ο προμηθευτής υποχρεούται να 

προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε η υπηρεσία έκδοσης 

της άδειας κυκλοφορίας. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης (ενδεικτικός) ανέρχεται στο ποσό των 370.000,00 € με Φ.Π.Α.
1 

σε 

βάρος της πίστωσης που προβλέπεται στον ΚΑ 30-71.31-001 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου 

Θέρμου. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Γενικά

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ενός διαμορφωτή γαιών (grader) με σύστημα διαμόρφωσης 

(λεπίδα) και εμπρόσθια λεπίδα αποχιονισμού καθώς και οπίσθιο αναμοχλευτή. Το υπό προμήθεια 

μηχάνημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, γνωστού και ανεγνωρισμένου τύπου. Πρέπει να είναι 

κατάλληλο για τις απαιτήσεις του Δήμου σε συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας
1 
διαμορφώσεως χώρων

1 

χωματουργικές εργασίες (ποιοτικά και ποσοτικά). 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα
1 

εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν 

προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου
1 

με ποινή αποκλεισμού δεν επιτρεπεται απόκλιση της 

παραμέτρου μεγαλύτερη του 10%. 

2. Πλαίσιο

Το πλαίσιο θα ειναι ισχυρό
1 

αρθρωτό με κινηση στους 4 οπίσθιους τροχους (4χ6). Το βάρος 

λειτουργίας του (χωρίς αναμοχλευτή και εμπρόσθια λεπίδα) θα είναι τουλάχιστον 16 τόννοι. 
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Το μηχάνημα θα είναι καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής, με ολικό μήκος μικρότερο των 1.2,5 μ. (με 

την εμπρόσθια λεπίδα και τον οπίσθιο αvαμοχλευτή) και ύψος στην κορυφή της καμπίνας (χωρίς το 

φάρο) μικρότερο από 3,5 μ. 

3. Κινητήρας

Θα είναι πετρελαιοκίνητος (diesel), τετράχρονος, εξακύλινδρος, υδρόψυκτος. 

Το μηχάνημα θα διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, σύστημα μεταβλητής παροχής ισχύος δύο ή 

τριών βαθμίδων για μέγιστη οικονομία και απόδοση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 

Η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα κατά SAE J1.349 / ΙSΟ 9249 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

179 ΗΡ στις χαμηλές σχέσεις του κιβωτίου μετάδοσης της κίνησης και όχι λιγότερο από 200 ΗΡ 

στις υψηλές σχέσεις. 

Η ροπή του κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 930 Nm στις 1.450 rpm (σ.α.λ) 

Κυβισμός 6,6 λίτρα τουλάχιστον. Ο κινητήρας επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να ειvαι 

τουλάχιστον EURO STAGE IV (Euro 4). 

Να δοθούν απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία (θα περιλαμ8άνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): 

• Η καθαρή ισχύς.

• Η μέγιστη ροπή.

• Ο κυβισμός.

• Ο τρόπος εισπνοής.

• Το φίλτρο αέρος (κατά προτίμηση με δείκτη καθαρότητος).

• Τα διαγράμματα ιπποδύναμης-ροπής.

4. Σύστημα διαμόρφωσης (λεπίδα)

Θα αποτελείται από την λεπίδα, τη στεφάνη με το σύστημα περιστροφής με τη βάση ανάρτησης. 

Να δοθούν (Θα περιλαμβάνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): 

• Οι διαστάσεις και το βάρος της λεπίδας

• Οι δυνατές μετακινήσεις δεξιά-αριστερά πέραν των τροχών.

• Η ανύψωση

• Το βάθος κοπής/ βύθισης.
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• Οι γωνίες περιστροφής , κοπής πρανών , θέσης

• Οι γωνίες ως προς το κατακόρυφο επίπεδο.

• Σύστημα ασφάλισης έναντι πρόσκρουσης σε εμπόδιο

Παραγωγικότητα: 

Η μέγιστη ικανότητα έλξης λεπίδας με standard εξοπλισμό θα είναι τουλάχιστον 10.000kg. 

Η ελάχιστη πίεση λεπίδας στο έδαφος θα είναι τουλάχιστον 8.000 kg. 

Επίσης, για την στεφάνη να δοθούν (θα περιλαμβάνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): 

• Η διάμετρος. Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή.

• Η περιστροφή της στεφάνης να γίνεται με υδραυλικούς κυλίνδρους ή με υδραυλικό μοτέρ, για

μέγιστη αντοχή και δύναμη επί ποινή αποκλεισμού.

• Τρόπος ασφάλισης έναντι υπερφόρτισης του συστήματος.

5. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Η μετάδοση κίνησης θα είναι μέσω υδραυλικού μετατροπέα ροπής απαραίτητα με σύστημα 

κλειδώματος (lock-up) προς αποφυγή απωλειών ισχύος .Το μηχάνημα θα διαθέτει απαραίτητα 

σύστημα εμπλοκής /απεμπλοκής του διαφορικού. 

Το μηχάνημα θα διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον 9 σχέσεις, 6 εμπρόσθιες 

και 3 σχέσεις οπίσθιες. 

Η μέγιστη ταχύτητα πορειας θα ειναι τουλάχιστον 40 km/h. Επίσης, να δοθούν (θα 

περιλαμβάνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): 

• Οι ταχύτητες εμπρός και όπισθεν.

• Περιγραφή του TANDEM.

• Η μ€γιστη δύναμη έλξεως (drawbar pull).

• Ο τύπος και οι διαστάσεις των ελαστικών

6. Σύστημα πέδησης

Πλήρως υδραυλικό ή αεροϋδραυλικό σύστημα πέδησης με πολλαπλούς δίσκους εντος 

ελαιολουτρού και στους τέσσερις τροχούς του TANDEM. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο 
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ξεχωριστά κυκλώματα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Απαραίτητα με εφεδρικό σύστημα πέδησης 

(πέδηση έκτακτης ανάγκης) που θα ενεργεί σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος 

πέδησης. 

Σύστημα πέδησης στάθμευσης (parking) μηχανικό με ελατηριωτή εφαρμογή και υδραυλική 

απελευθέρωση. 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης δεν θα πρέπει να ενεργοποιείται, εάν ο χειριστής δεν έχει πρώτα 

απενεργοποιήσει το χειρόφρενο. 

7. Σύστημα διεύθυνσης

Πλήρως υδραυλικό με μηχανισμό ασφαλείας της διεύθυνσης σε περιπτωση βλάβης του 

υδραυλικού κινητήρα ή βλάβης του κινητήρα του μηχανήματος. 

Να δοθούν (θα περιλαμβάνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): 

• Η ελάχιστη ακτίνα στροφής μηχανήματος

• Η γωνία στροφής του αρθρωτού πλαισίου.

• Η γωνία στροφής των εμπρόσθιων τροχών

• Η γωνία κλίσης των εμπρόσθιων τροχών

Να περιγραφεί το σύστημα διεύθυνσης 

8. Υδραυλικό σύστημα

Το υδραυλικό σύστημα θα ειναι κλειστού τύπου και μεταβλητής παροχής με εμβολοφόρες 

αντλίες, επί ποινής αποκλεισμού. 

Επιθυμητό να υπάρχει στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του μηχανήματος προειδοποίηση 

χαμηλής στάθμης και υψηλής θερμοκρασίας υδραυλικού ελαίου. 

9. Πρόσθετος εξοπλισμός/ εξαρτήσεις

α. Το μηχάνημα θα διαθέτει εμπρόσθια υδραυλική λεπίδα αποχιονισμού/ προώθησης, πολλαπλής 

χρήσης. Θα αναφέρονται (θα περιλαμΒάνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): 

- Οι διαστάσεις της λεπίδας.

- Το βάθος εκσκαφής.
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- Το βάρος της λεπίδας.

β. Το μηχάνημα θα διαθέτει οπίσθιο αναμοχλευτή με τουλάχιστον τρία (3) νύχια με υδραυλική 

κίνηση. Θα αναφέρονται (θα πεpιλαμ8άνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): 

-Το βάρος του αναμοχλευτή.

-Το μέγιστο βάθος διείσδυσης .

- Η δύναμη διείσδυσης.

10. Διαστάσεις - βάρη

Να δοθούν (θα περιλαμβάνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): 

• Το μέγιστο μήκος, πλάτος και ύψος του μηχανήματος.

• Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος του μηχανήματος από το έδαφος.

• Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος με όλες τις εξαρτήσεις.

11. Καμπίνα χειρισμού

α. Θα είναι κλειστή, ασφαλείας ROPS/FOPS, με δύο θύρες, θερμαινόμενη, ηχομονωμένη. Θα 

διαθέτει κάθισμα χειριστού ανατομικό με ανάρτηση αέρα, ρυθμιζόμενο με ζώνη ασφαλείας. 

Ακόμη υαλοπίνακες ασφαλείας φυμέ με υαλοκαθαριστήρες και εκτοξευτήρα ύδατος 

εμπρός/πίσω. 

β. Θα διαθέτει: 

• σύστημα κλιματισμού (A/C)

• καθρέπτες εξωτερικούς αριστερά-δεξιά και καθρέπτη εσωτερικό

• κάμερα οπισθοπορείας.

γ. Θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με προειδοποίηση βλαβών απαραίτητα με τα 

παρακάτω όργανα ενδείξεων και ελέγχου κατ' ελάχιστον: 

• θερμοκρασίας νερού κινητήρα

• πιέσεως ελαίου κινητήρα

• στάθμης καυσίμου

• γωνίας άρθρωσης πλαισίου

• ωρομετρητή

• φόρτισης συσσωρευτών



• συστήματος πέδησης

Θα εκτιμηθεί ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός πληροφοριών που θα μπορεί να παρέχει το 

ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. 

δ. Θα φέρει σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου της θέσης του μηχανήματος. 

Θα εκτιμηθεί το σύνολο των ανέσεων της καμπίνας και το χαμηλό επίπεδο θορύβου εντός αυτής. 

12.Φωτισμός

Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατασταση ηλεκτροφωτισμού. 

Ειδικότερα θα φέρει δύο φώτα πορείας εμπρός, δύο φώτα εργασίας εμπρός, δύο φώτα εργασίας 

πίσω, φώτα προειδοποίησης (alarm), φώτα αλλαγής πορείας, φώτα οπισθοπορείας με βομβητή, 

αvαλάμποv φανό στην οροφή. 

13.Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Εγγύηση για δύο (2) έτη , χωρίς περιορισμό ωρωv λειτουργίας. Η εγγύηση καλύπτει την 

αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία του μηχανήματος και του εξοπλισμού που το συνοδεύει κατά την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας, και δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση 

των οργάνων. 

Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα 

και η μετάβαση του συνεργείου για την αποκατάσταση βλαβών θα γίνεται εντός πέντε ( 5 ) 

ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή για την υποστήριξη του 

μηχανήματος, με ανταλλακτικά και service. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη επίσημου εξουσιοδοτημένου 

συνεργείου σε περιοχή κατά το δυνατό κοντινότερη στην περιοχή του Δήμου. Το μηχάνημα θα 

είναι κατασκευασμένο, σύμφωνα με την οδηγία 89/392 της Ε.Ε. και θα φέρουν το σήμα CE MARK. 

Οι διαγωνιζόμενοι, στην προσφορά τους, θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της έγκρισης 

τύπου του προσφερόμενου μηχανήματος. 
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14.Σuντήρηση -Ανταλλακτικά.

Να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την τεχνική κάλυψη του μηχ/τος. Να δηλωθεί

υποχρεωτικά, στην προσφορά ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτουμένων

ανταλλακτικών, για μια δεκαετία. (θα περιλαμβάνονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ):

Στην τιμή προσφοράς του μηχανήματος περιλαμβάνεται δωρεάν το κόστος της τακτικης

συντήρησης του μηχανήματος σε αναλώσιμα, λιπαντικά και εργασία απο εξουσιοδοτημένο

συνεργείο του προμηθευτή, για τα πρώτα 2 χρόνια ή 2000 ώρες (ότι έρθει πρώτο) .

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών. Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος

διάθεσης του ανταλλακτικού είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν

να επισυνάψουν στην Τεχνική Προσφορά δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τον μέγιστο χρόνο

διάθεσης ανταλλακτικών.

15. Διάφορα

Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης προσδιορίζεται σε 6 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. Θ 

α αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών θα γίνει επαρκώς κατά την ημερομηνία 

της παραλαβής του οχήματος και με βάση τα τεχνικά έντυπα που θα χορηγηθούν. 

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το όχημα είναι: 

Α. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική . 

Β. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Αγγλική. 

Επίσης, θα παρέχονται πυροσβεστήρας σε κατάλληλη θέση, εργαλεία συντήρησης, τρίγωνο, 

φαρμακείο και δύο ζευγάρια αντιολισθητικές αλυσίδες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Α/Α 

1. 

2. 

3. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γενικά ( Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

Πλαίσιο (Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

Κινητήρας (Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

8 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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4. Σύστημα διαμόρφωσης (Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

5. Σύστημα μετάδοσης κίνησης (Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

6. Σύστημα πέδησης (Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

7. Σύστημα διεύθυνσης (Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

8. Υδραυλικό σύστημα (Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

9. Πρόσθετος εξοπλισμός (Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

10. Διαστάσεις - βάρη (Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

11. Καμπίνα χειρισμού( Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

12. Φωτισμός (Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

13. Εγγύηση λειτουργίας (Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

14. Συντήρηση - ανταλλακτικά (Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

15. Διάφορα (Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ 

Οι απαντήσεις στον ανωτέρω Πίνακα  να είναι κατά το δυνατό αναλυτικές και επεξηγηματικές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Κ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

(σ)/ 
ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Γενικά 100-120 7,00 
2 Πλαίσιο 100-120 7,00 
3 Στοιχεία κινητήρα 100-120 8,00 
4 Σύστημα διαμόρφωσης 100-120 8,00 
5 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 7,00 
6 Σύστημα πέδησης 100-120 7,00 
7 Σύστημα διεύθυνσης 100-120 7,00 
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9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

Υδραυλικό σύστημα 

Πρόσθετος εξοπλισμός 

Διαστάσεις και βάρη 

Καμπίνα χειρισμού 
Φωτισμός 
ΓΕΝΙΚΑ 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν service εντός 
εγγύησης, χρονική κάλυψη σε 
ανταλλακτικά, τεχνική εξυπηρέτηση 
μέσω κινητών συνεργείων, χρόνος 
ανταπόκρισης συνεργείου για μετάβαση 

' ' 

στον τοπο επισκευης. 
Διάφορα 

100-120 6,οο 

100-120 7,00 

100-120 6,οο 

100-120 6,οο 
100-120 4,00 

100-120 8,οο 

100-120

8,οο 

100-120 4,00 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με τα στοιχεία της προσφοράς 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύψει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επι τη βαθμολογία του , η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο 

(άρθρο 8 6, παρ.11 του Ν.4 4 12/2016): 

U=σι χ Κ1 + σ2 χ Κ2 + .... σv χ Kv 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (που δεν καλύπτουν /παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ) επιφέρουν την απόρριψη της 

προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (δηλαδή αυτή στην οποία το 

Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με το τύπο που ακολουθεί. 

Προσφερθείσα τιμή 
Λ=----------------

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
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