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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Διαβούλευσης για την προμήθεια ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ’ όψιν :
Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς υγείας».
2. Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη
διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
3. Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη
διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της
ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1 ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’
αρίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4. Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία των τεχνικών
προδιαγραφών και προτύπων».
5. Το με αρίθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως
την 30η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημόσιους
φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς
διαδικασίας – Η αληθής έννοια των λέξεων «επίσημους φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται
στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο ………»
(ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
6. Το με αρίθμ. πρωτ. 2750/16-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την απαγόρευση
προμήθειας αντιδραστηρίων ή/ και αναλωσίμων υλικών που μπορούν να συνδυαστούν με ιατροτεχνολογικό μηχάνημα συγκεκριμένης
μόνον εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, του οποίου η χρήση λαμβάνεται δωρεάν».
7. Το με αρίθμ. πρωτ. 2765/25-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως
την 31η Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την ΕΠΥ και τους δημοσίους φορείς υγείας βάσει τεχνικών
προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας».
8. Το με αρίθμ. πρωτ. 3944/20-07-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
προμηθειών που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 27§11 του Ν.3867/2010».
9. Το με αρίθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει
τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016».
10. Το με αρίθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των
τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
1.

11. Η με αρίθμ. 12/ πρκ.26/24-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΤΩ46907Τ-ΟΝ3) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου
12. Η με αριθμ.5/ πρακτ 28/ 21-09-2017 απόφαση ΔΣ έγκριση 1ης τροποποίησης Ενιαίου Προγράμματος ΠΠΥΥ 2015.
ον

13. Η με αριθ. 22 πρακτ 9

/ 29-03-2018 (AΔΑ: 6ΔΦ546907Τ-ΩΟΟ) απόφαση ΔΣ σχετικά με την αντικατάσταση

Γραμματέων Διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2015.
14. Η με αριθ.13/πρκ13/17-05-2018 (ΑΔΑ73ΝΕ46907Τ-9ΑΠ) απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση τροποποίησης

διαγωνισμών

ΠΠΥΥ 2015

15. Το με αριθ. πρωτ. 17075/01-08-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με τις τέχνικές προδιαγραφές.
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16. Η με αριθ.πρωτ. 17177/02-08-2018 εισήγηση προς Δ.Σ. για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
17. Η με αριθ. πρωτ.2/πρκ21/03-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές ώστε να τεθούν σε

διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Χανίων.
προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια: ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (CPV 341150006) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, καλεί προμηθευτές,
επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσίας
μας τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού.
Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail: apontikaki@chaniahospital.gr από τους
προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή,
ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd)

είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου

σειριακού διαύλου (usb memory stick)].
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 06/08/2018 έως και τις 10/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
του Γενικού Νοσοκομείου Χανιών (www.chaniahospital.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη
διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.
Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των
συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :
1)

Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.

2)

Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.

3)

Τις παραδοχές της επιστήμης.

4)

Την εμπειρία.

5)

Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.

6)

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που

προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και

προτύπων.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ

Εσωτερική διανομή:
1.

Γραφείο Προμηθειών

2.

Προιστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας

Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού,
τύπου van μεταφοράς τροφίμων, για τις ανάγκες των Δομών του Ψυχιατρικού Τομέα του ΓΝ
Χανίων.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές του οχήματος είναι οι ακόλουθες (απαράβατοι όροι):
 Όχημα (Φορτηγό) τύπου Van.
 Κινητήρας ντίζελ
 Χρώμα λευκό
 Μικτό βάρος μικρότερο ή το πολύ ίσο με 2.500 kg
 Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι μεγαλύτερο των 600 kg και μικρότερο των 800 kg
 Ο χώρος φόρτωσης θα χωρίζεται από τον χώρο των επιβαινόντων.
 Θα υπάρχουν κατάλληλες θύρες φόρτωσης .
 Το σύστημα των φρένων θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών κατά το
φρενάρισμα (ABS)
 Ισχυρό σύστημα κλιματισμού ή A/C για τον χώρο των επιβαινόντων.
 Χρόνος παράδοσης: Έως σαράντα ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το υπό προμήθεια όχημα μεταφοράς φαγητού για τις ανάγκες των Δομών του Ψυχιατρικού
Τομέα του ΓΝ Χανίων, θα είναι φορτηγό τύπου Van, απαραιτήτως καινούργιο και αμεταχείριστο,
της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας από τα ευρέως κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα.
Θα είναι δύο τουλάχιστον θέσεων (οδηγού - συνοδηγού), με πλήρες κλειστό διαχωριστικό
(υγειονομικό) μεταξύ του χώρου επιβατών και του χώρου φόρτωσης αντικειμένων. Είναι
επιθυμητό το διαχωριστικό να διαθέτει θυρίδα ορατότητας με τζάμι.
Θα διαθέτει τις απαραίτητες και κατάλληλες θύρες: α) δυο (2) για την επιβίβαση των επιβατών και
(β) τουλάχιστον δυο (2) για τον χώρο φόρτωσης, εκ των οποίων η μια θα είναι οπίσθια (δίφυλλη
ανοιγόμενη) και η άλλη πλευρική συρόμενη (από την δεξιά πλευρά).
Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια οχήματος, είναι τα ακόλουθα:
Ο χώρος φόρτωσης θα έχει ελάχιστες διαστάσεις (Μ×Π×Y) τουλάχιστον 1,70×1,45×1,20μ. και
ωφέλιμο όγκο τουλάχιστον 3 κυβικά μέτρα και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να μπορεί
να χωρέσει τουλάχιστον δώδεκα (12) θερμοκιβώτια (thermobox) ενδεικτικών εξωτερικών
διαστάσεων 400 Χ 400 Χ 670 mm. Επίσης ο χώρος φόρτωσης θα διαθέτει κατάλληλους
μηχανισμούς και διατάξεις για την συγκράτηση και την ασφαλή μεταφορά των thermobox
(ενδεικτικά: σύστημα με ιμάντες ή με «χταπόδια» κλπ).
Τα τοιχώματα, η οροφή και το δάπεδο του χώρου φόρτωσης θα είναι επενδυμένα με υλικό
πλενόμενο και κατάλληλο για μεταφορά τροφίμων. Το πάτωμα θα είναι ενισχυμένο έτσι ώστε να
έχει την κατάλληλη ανθεκτικότητα για τη μεταφορά φορτίων.
Επισημαίνουμε ότι η τελική διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου φόρτωσης, σ’ ότι αφορά τα
απαιτούμενα συστήματα πρόσδεσης και συγκράτησης των μεταφερόμενων thermobox, θα γίνει
σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του ΓΝ Χανίων.
Στις θύρες του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη κατάλληλη διάταξη στο
ανοίγματα τους και στο κατώφλι τους που θα εξασφαλίζει την προστασία από τα χτυπήματα κατά
τις φορτώσεις του οχήματος.
3

ΑΔΑ: ΨΩ3346907Τ-Υ98

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του οχήματος στην υπηρεσία, να
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του (βιβλίο χειρισμών, βιβλιάριο
συντηρήσεων κλπ).
Ο προμηθευτής με αποκλειστικά δική του ευθύνη και δαπάνες θα φροντίσει για την έκδοση της
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών
εγγράφων που θα το καθιστούν απολύτως νόμιμο για τη σκοπούμενη χρήση (μεταφορά
τροφίμων) και έτοιμο για κυκλοφορία.
Το όχημα θα φέρει τις επιγραφές και τις σημάνσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια
Υπηρεσία.
Όλα τα μεταλλικά μέρη του πλαισίου και του αμαξώματος θα έχουν υποστεί τις πλέον σύγχρονες
μεθόδους αντισκωριακής προστασίας. Η καμπίνα θα διαθέτει ειδική προστασία έναντι των
αλάτων, ενώ τα κοίλα μέρη θα έχουν ειδική αντιδιαβρωτική προστασία.
Πριν την παράδοση θα πραγματοποιηθεί επίδειξη του οχήματος από τον προμηθευτή
προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις και τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Το όχημα θα πρέπει να φέρει εμπρός τον κατάλληλο πανοραμικό ανεμοθώρακα, κατάλληλου
πάχους, με τους απαραίτητους ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες εξωτερικά όπως προβλέπεται
από την νομοθεσία, κατασκευασμένο από κατάλληλα υλικά ώστε να παρέχει τις βέλτιστες
συνθήκες όρασης και ασφάλειας στον οδηγό, τον συνοδηγό και τους επιβάτες προς τα εμπρός.
Το όχημα εσωτερικά του ανεμοθώρακα θα διαθέτει διάταξη αντηλιακής προστασίας. Το όχημα
θα διαθέτει επίσης δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως, καθώς και συσκευή πλυσίματος του
ανεμοθώρακα.
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Το όχημα θα πρέπει να φέρει
οπωσδήποτε:












Ταχύμετρο
Στροφόμετρο
Χιλιομετρητή
Μερικό χιλιομετρητή
Δείκτη ποσότητας καυσίμου και ενδεικτική λυχνία ελάχιστου αποθέματος καυσίμου
Δείκτη θερμοκρασίας υγρού κυκλώματος ψύξης
Λυχνίες ή ενδείξεις: ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή, χειρόφρενου – στάθμης υγρού φρένων,
υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
Κάτοπτρα εξωτερικά δύο (2)
Κάτοπτρο εσωτερικό
Ισχυρό σύστημα κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) για το χώρο οδήγησης. Επίσης, να διαθέτει
κατάλληλο σύστημα αερισμού - εξαερισμού.
Ηχοσύστημα σύγχρονης τεχνολογίας (Ράδιο CD / USB) με επαρκή αριθμό ηχείων.

Είναι επιθυμητό το όχημα να διαθέτει οπτικό βοήθημα στάθμευσης (οθόνη και κάμερα
οπισθοπορείας), ή εναλλακτικά σύστημα ανίχνευσης εμποδίων κατά την οπισθοπορεία με
ηχητική ειδοποίηση (εάν δεν περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του οχήματος, να
προσφερθεί προς επιλογή).
2. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
4
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Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας εναρμονισμένος με τη ευρωπαϊκή
νομοθεσία, με ιπποδύναμη όχι μικρότερη των 90 PS.
Θα είναι ντιζελοκινητήρας, κατάλληλος για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος εντός του
πολεοδομικού συγκροτήματος των Χανίων. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές
Οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων (Euro 6), καθώς και τις αντίστοιχες για τα επιτρεπόμενα
επίπεδα θορύβου. Θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο κυβισμό ώστε να κινεί με άνεση το
όχημα σε δρόμους με αυξημένη κλίση. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα
σχετικά διαγράμματα ροπής και ιπποδύναμης, ή τουλάχιστον τις μέγιστες τιμές ισχύος και ροπής
(ίπποι DIN / rpm και Nm / rpm, αντίστοιχα).
Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι κατά προτίμηση μηχανικό, πέντε ή έξι σχέσεων, πλήρως
συγχρονισμένης εμπλοκής, χωρίς όμως να αποκλείεται και το αυτόματο. Η μετάδοση της κίνησης
μπορεί να είναι στον ένα άξονα (κατά προτίμηση), ή και στους δύο άξονες.
Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες και θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος ακόμη και όταν το φρένο κάποιου τροχού είναι
εκτός λειτουργίας (διπλό κύκλωμα φρένων). Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο και με σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών κατά το φρενάρισμα (ABS) και θα διαθέτει χειρόφρενο
ασφαλείας που θα ασφαλίζει απολύτως το όχημα (με πλήρες φορτίο), σε κλίση οδού τουλάχιστον
15% με σβηστή μηχανή και στο νεκρό σημείο ταχυτήτων.
Το ηλεκτρικό και ηχητικό σύστημα του αυτοκινήτου θα είναι το προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι θα διαθέτει οπωσδήποτε υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση και θα δίνει στο όχημα τη
δυνατότητα μικρής ακτίνας στροφής.
Τροχοί - Ελαστικά
Το όχημα θα διαθέτει τροχούς από κατάλληλο υλικό μεγάλης αντοχής, με αντίστοιχα ελαστικά
(τύπου radial) που θα συνοδεύονται με στοιχεία του κατασκευαστή τους σχετικά με τα κύρια
χαρακτηριστικά τους, τη συνισταμένη χρήση τους, τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητές τους,
καθώς και την εβδομάδα παραγωγής τους. Το όχημα θα διαθέτει εφεδρικό τροχό κανονικό,
πλήρη έτοιμο για χρήση.
Στην προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά η μάρκα των ελαστικών, το έτος παραγωγής, το
εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα προέλευσης και η συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές. Η αναγραφόμενη εβδομάδα παραγωγής (χρόνος & εβδομάδα) θα πρέπει να μην
υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
Αμάξωμα - Καμπίνα
Το αμάξωμα θα είναι κλειστού σχήματος, στερεάς και ισχυρής κατασκευής, ώστε να αντέχει στις
πιο δυσμενείς καταπονήσεις. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις
προδιαγραφές του Υπουργείου Συγκοινωνιών και τους όρους του Κ.Ο.Κ.
3. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον 3 έτη. Εκτός από τον χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας το όχημα θα πρέπει να διαθέτει και εύλογο χρόνο αντισκωριακής προστασίας
5
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τουλάχιστον έξι (6) ετών. Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά (με υπεύθυνη δήλωση), ο
προσφερόμενος χρόνος εγγύησης και ο προσφερόμενος χρόνος αντισκωριακής προστασίας.
Συντήρηση – Ανταλλακτικά
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά (με υπεύθυνη δήλωση), ότι ο προμηθευτής εγγυάται
την εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, για μία δεκαετία τουλάχιστον. Επίσης να
δηλωθούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του προμηθευτή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Χανίων.
Να αναφερθεί ο τρόπος που θα γίνει τυχόν τακτική συντήρηση του οχήματος (χώρος και
ενδεικτικό κόστος ) κατά την περίοδο που θα ισχύει η εγγύηση.
Χρόνος παράδοσης
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά (με υπεύθυνη δήλωση) ο χρόνος παράδοσης του
φορτηγού - βαν στις εγκαταστάσεις του ΓΝ Χανίων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
των σαράντα (40) ημερών από την επομένη της ανάθεσης του διαγωνισμού. Υπέρβαση του
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται.
Πριν από την παραλαβή θα έχει δοθεί απαραίτητα στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΝ Χανίων η
άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με την απαιτούμενη έγκριση – βεβαίωση καταλληλότητας του
οχήματος για μεταφορά τροφίμων.
Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στο ΓΝ Χανίων. Τα έξοδα για την παράδοση του οχήματος
βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο της προμήθειας.
Το όχημα κατά την παράδοση του θα πρέπει να φέρει τα παρακάτω παρελκόμενα:
 Εφεδρικό τροχό με ελαστικό, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
 Πυροσβεστήρες (τον αριθμό και τον τύπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία), των
οποίων η ημερομηνία επανελέγχου θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας παράδοσης του
αυτοκινήτου.
 Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
 Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
 Εγχειρίδιο λειτουργίας, βιβλίο σέρβις και τα αναγκαία έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του
οχήματος στην Ελλάδα.
 Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές, και αντιολισθητικές αλυσίδες
 Φακό πολλαπλών λειτουργιών
Χρωματισμός
Το όχημα θα είναι λευκού χρώματος και θα φέρει τις επιγραφές και τις σημάνσεις που θα
υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία.
Εκπαίδευση – Έντυπα
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την
ημερομηνία της παραλαβής του οχήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν.
Πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε τουλάχιστον
δυο οδηγούς – χειριστές που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Το όχημα θα συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών χρήσεως και βιβλίο συντηρήσεως (σέρβις) στην
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Τα εν λόγω εγχειρίδια θα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.
Ουσιώδεις απαιτήσεις
Γενικά όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός εάν
αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
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Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης, αρκεί τα παρουσιαζόμενα
στοιχεία των προσφορών να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία
πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος φορτηγού - βαν.
Επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα του
προμηθευτή και του κατασκευαστή (μπροσούρες, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια χρήσης και
συντήρησης κλπ) που θα κατατεθούν με την τεχνική προσφορά. Προς διευκόλυνση της
αξιολόγησης των προσφορών, θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες παραπομπές στα έγγραφα
του κατασκευαστή για κάθε ένα από τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία.
Στην Τεχνική Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπεριλάβει υποχρεωτικά υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές
και τους Ειδικούς Όρους.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(να κατατεθεί συμπληρωμένο με την Τεχνική Προσφορά )
Τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στο ερωτηματολόγιο πληροφορίες, τιμές,
περιγραφές, λοιπά στοιχεία θα αποτελούν δεσμευτικά στοιχεία για τον προμηθευτή.
1. Γενικά
Προσφερόμενος Τύπος Οχήματος:
Εργοστάσιο Κατασκευής :
Χώρα προέλευσης :
Έτος Κατασκευής :
2. Κινητήρας-Πλαίσιο
Τύπος :
Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (ΙΠΠΟΙ (PS)):
Αριθμός Κυλίνδρων:
Κυβισμός (cm3):
Μέγιστη Ροπή (Nm)-Στροφές:
Σχέση συμπίεσης:
Ειδική Κατανάλωση (λίτρα / 100 χιλιόμετρα):
Επιτάχυνση από 0-100 Km/h:
Ανώτατη Ταχύτητα:
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων:
3. Αμάξωμα
Χώρα προέλευσης:
Έτος κατασκευής:
Διαστάσεις :
α) Μήκος (ολικό) mm:
β) Πλάτος (ολικό) mm:
γ) Ύψος (ολικό) mm:
Μεταξόνιο mm:
Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό φορτίο (Kg):
Απόβαρο με πλήρη εξοπλισμό (Kg):
Ωφέλιμο φορτίο (Kg):
Αριθ. Καθισμάτων επιβατών:
Διαστάσεις του Χώρου Φόρτωσης:
α) Μήκος (χώρου φόρτωσης) mm:
β) Πλάτος (χώρου φόρτωσης) mm:
γ) Ύψος (χώρου φόρτωσης) mm:
δ) Ωφέλιμος όγκος m3:
Θύρες οχήματος (αριθμός / περιγραφή):
Σύστημα θέρμανσης-ψύξης:
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4. Επιπλέον Εξοπλισμός:

5. Παράδοση - Συντήρηση - Εγγύηση
Χρόνος παράδοσης :
Διάρκεια εγγύησης :
Προγραμματισμός συντηρήσεων κατά τη
διάρκεια της εγγύησης (τόπος – χρόνος –
ενδεικτικό κόστος):
Τεχνική υποστήριξη (διαθεσιμότητα ωράριο συνεργείων, είδη εκτελούμενων
εργασιών):
Εξουσιοδοτημένα συνεργεία στην περιοχή
των Χανίων :
Παρακαταθήκη ανταλλακτικών (έτη) :
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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