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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
1. Διζαγωγή
1.1. κοπόρ

θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα
παξνπζηάζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ επηζθεπή δχν
γεξαλνγεθπξψλ ζηα θηήξηα Μ-908 θαη Μ-904 ζηελ Πεξβνιίηζα Αθξσηεξίνπ.
1.1.1.

πγθεθξηκέλα ζην θηήξην Μ-908 ζα γίλεη ζπληήξεζε ηεο
γεξαλνγέθπξαο θαη αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ βαξνχιθνπ θαζψο θαη
πξνζζήθε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη ζην θηήξην Μ-904 ζα γίλεη ζπληήξεζε
ηεο γεξαλνγέθπξαο αληηθαηάζηαζε ηνπ πίλαθα ηξνθνδνζίαο θαη ειέγρνπ θαη
πξνζζήθε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.
1.1.2.

1.2. Κανονιζμοί -Νομοθεζία
Γηα ηε ζχληαμε απηήο ηεο ΣΠ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε:
α. ΔΚ 2006/42 πεξί αζθάιεηαο κεραλψλ
β. Τ.Α. νηθ. 15095/593 (ΦΔΚ 1186/Β/2003) γηα ηνλ «Καλνληζκφ Διέγρσλ
Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ».
γ. Π.Γ. 57/2010
δ. ISO 10245-5:1995
ε. ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-03-00
ζη. Απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο
δ. Πιεξνθνξίεο απφ ην εκπφξην
2. Κηήπιο Μ-908
2.1. Πεπιγπαθή Τθιζηάμενηρ Γεπανογέθςπαρ Κηηπίος Μ-908
2.1.1. Η πθηζηάκελε γεξαλνγέθπξα είλαη εζσηεξηθή (εληφο θηεξίνπ) θαη ν
θνξέαο ζηνλ νπνίν θηλείηαη ην βαξνπιθνθνξείν, ζηεξίδεηαη ζην κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηνπ
θηεξίνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη. Σν κήθνο ηνπ θνξέα είλαη 25,4 m.
2.1.2. ην θνξέα ηεο γεξαλνγέθπξαο αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 1500kgr. Πάλσ
ζην θνξέα θηλείηαη έλα βαξνπιθνθνξείν. Σν χςνο δηαδξνκήο ηνπ αγθίζηξνπ είλαη
πεξίπνπ ηέζζεξα (4) m. Η ηαρχηεηα πνξείαο ηνπ βαξνχιθνπ είλαη 5 m/min. Η
ηαρχηπηεηα πνξείαο ηνπ βαξνπιθνθνξείνπ είλαη 15 m/min.

-42.1.3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην βαξνχιθν έρεη ζπξκαηφζρνηλν. Δπηπιένλ
ππάξρεη ξνεθφξνο γξακκή, ε ηάζε ιεηηνπξγίαο είλαη 380V, 50 Hz.
2.2. Γενικέρ Απαιηήζειρ
2.2.1. Σo βαξνπιθνθνξείν ζα είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο. Θα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα
γηα ηελ θαλνληθή, ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ.
2.2.2. Θα θαηαζθεπάδεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε αμηφπηζηα πιηθά. Θα θέξεη ηελ
ππνρξεσηηθή, γηα φια ηα κεραλήκαηα πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ Δ.Δ., ζήκαλζε “CE”.
2.2.3. Σν βαξνπιθνθνξείν κε ηα παξειθφκελα ηνπ, ζα πξνέξρνληαη απφ
επθήκσο γλσζηφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο
θαηά ISO 9001:2015 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα, γηα ηελ θαηαζθεπή
εμνπιηζκνχ γεξαλνγεθπξψλ.
2.2.4. Δπηπιένλ θαη φια ηα ππφινηπα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα
θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE θαη ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο πνπ
εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001 ελ ηζρχ
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.
2.2.5. Όια ηα πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ παξαθάησ
αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ:
2.2.5.1.

CEN/CENELEC

2.2.5.2. Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) ηδηαίηεξα ην
βαξνχιθν θαη ηα παξειθφκελα ηνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-0803-00 θαη ην ISO 10245-5:1995 θαη ην Π.Γ. 57/2010.
2.2.5.3.

Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN)

2.2.5.4.

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO)

2.3. Σεσνικά – Φςζικά Υαπακηηπιζηικά
2.3.1. Πιήξεο ειεθηξνθίλεην βαξνχιθν εμνπιηζκέλν κε:
2.3.1.1.

Σχκπαλν ηχιημεο ζπξκαηφζρνηλνπ

2.3.1.2.

Οδεγφ ζπξκαηφζρνηλνπ

2.3.1.3.
ζπξκαηφζρνηλνπ

Οξηαθνχο

δηαθφπηεο

ειάρηζηεο

2.3.1.4.

Θήθε ζηεξέσζεο άθξνπ ζπξκαηφζρνηλνπ

2.3.1.5.

Κηλεηήξαο αλχςσζεο

2.3.1.6.

πξκαηφζρνηλν

/κέγηζηεο

δηαδξνκήο

2.3.1.7. Γηάηαμε ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο θνξηίνπ (δηάηαμε ηξνραιίαο –
απινχ αλνηρηνχ αγθίζηξνπ κε αζθάιεηα)

-52.3.2. Γηάηαμε θχιηζεο βαξνχιθνπ
2.3.2.1.

Ηιεθηξηθφ θνξείν έδξαζεο βαξνχιθνπ

2.3.2.2.

Σξνρνί θχιηζεο

2.3.3. χζηεκα ηξνθνδνζίαο ειέγρνπ
2.3.3.1. Θα γίλεη έιεγρνο ηεο πθηζηάκελεο ξνεθφξνπ γξακκήο θαη ηνπ
πθηζηάκελνπ ξεπκαηνιήπηε.
2.3.3.2. πξφκελα εχθακπηα θαιψδηα ηχπνπ ζεηξίδαο γηα ηελ ηξνθνδνζία
ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ θηλεηήξα ζηε γεξαλνγέθπξα θαη κεηαθνξά ησλ ζεκάησλ ηνπ
θπθιψκαηνο ειέγρνπ.
2.3.3.3. Υεηξηζηήξην (κπνπηνληέξα) ελζχξκαην κε πνιχ ρακειή ηάζε γηα
ηνλ ρεηξηζκφ ηεο γεξαλνγέθπξαο απφ ην έδαθνο. Η θνκβηνδφρε ζα πεξηέρεη ηα
απαξαίηεηα θνκβία γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ζηηο δχν δηεπζχλζεηο (θαηαθφξπθα
θαη νξηδφληηα). Σν θαζέλα απφ απηά ζα θέξεη ζήκαλζε κε βέινο ηεο αληίζηνηρεο
θίλεζεο. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεη θνκβίν αλάγθεο (emergency stop) ηχπνπ
καληηαξηνχ πξνζηαηεπκέλν απφ ηπραία επαθή θαζψο θαη δηαθφπηε κε θιεηδί γηα ηελ
απνκφλσζε ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο. Η ζεξκνθξαζία
ιεηηνπξγίαο ζα είλαη απφ -10°C / +50°C. Θα είλαη ζπκκνξθσκέλν κε ηα πξφηππα EN
60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60529, EN 418 θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE
2.3.3.4. Ηιεθηξηθφο πίλαθαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα φξγαλα δηαθνπήο,
πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηε ξνεθφξν γξακκή. Θα
δηαζέηεη καραηξσηφ δηαθφπηε ή άιινπ ηχπνπ δηαθφπηε απνκφλσζεο ηνπ πίλαθα,
αζθάιεηεο βξαδείαο ηήμεο, κεηαζρεκαηηζηή γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ
θπθιψκαηνο κε πνιχ ρακειή ηάζε κε αζθάιεηεο πξνζηαζίαο, ζεξκηθφ δηαθφπηε κε
απηφκαηε επαλαθνξά γηα ηνλ θηλεηήξα ηνπ βαξνχιθνπ, αξηζκεκέλεο θιεκκνζεηξέο
θαη πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ θαη αξηζκεκέλεο θαισδηψζεηο.

2.3.4. πζηήκαηα αζθαιείαο γεξαλνγέθπξαο
2.3.4.1.

Ηρεηηθή θαη νπηηθή δηαθνπηφκελε ζήκαλζε (θαξνζεηξήλα)

2.3.4.2. Μεραληθά ηεξκαηηθά θνξείνπ θαη ειαζηηθνχο απνζβεζηήξεο
(buffer) ζηα ηεξκαηηθά γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο κεηαιιηθψλ.
2.3.4.3 χζηεκα ππνξθφξησζεο (overload device). Ο ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ππεξθφξησζεο ζα αλαιπζεί ζηελ θάζε
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
2.4. ε πεξίπησζε πνπ ε ηαρχηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ θνξείνπ είλαη ≥0,63
m/sec ζα ηνπνζεηεζνχλ νξηαθνί δηαθφπηεο γηα ηηο αθξαίεο ζέζεηο πνξείαο ηνπ
βαξνχιθνπ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο.

-6Πίλαθαο 1.
α/α Σερληθά
Υαξαθηεξηζηηθά
παξειθφκελα
1
Αλπςσηηθή ηθαλφηεηα
2
Σαρχηεηα αλχςσζεο
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

-

Απαηηνχκελα

1000Kgr
Σνπιάρηζηνλ
4
m/min
(0.067 m/sec)
Ύςνο αλχςσζεο
4m
Σάζε ιεηηνπξγίαο
400V
Σαρχηεηα θνξείνπ
Διάρηζηε 15 m/min
(0.25 m/sec)
√
Ηιεθηξηθφ βαξνπιθνθνξείν
√
χζηεκα ππεξθφξησζεο
Ηιεθηξηθφο πίλαθαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα √
φξγαλα δηαθνπήο, πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ν
νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηε ξνεθφξν
γξακκή
√
Υεηξηζηήξην ελζχξκαην γηα φιεο ηηο θηλήζεηο
√
Μεραληθά ηεξκαηηθά θνξείνπ θαη buffer
√
Φαξνζεηξήλα
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ξνεθφξνπ γξακκήο θαη √
ξεπκαηνιήπηε

2.5. Δγκαηάζηαζη νέος βαποςλκοθοπείος
2.5.1. Η εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα ΣΠ θαη ηελ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-03-00. Οη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο
ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ HD 384. Δπίζεο φιεο νη εξγαζίεο ζα
εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο αληίζηνηρνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο
ζπκπιεξσκέλνπο κε ηνπο Γεξκαληθνχο (VDΔ/DΙΝ θαη άιινπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νησλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή
δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ.
2.5.2. Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ είλαη νη παξαθάησ:
2.5.2.1.

Ο έιεγρνο ηεο ξνεθφξνπ γξακκήο θαη ηνπ ξεπκαηνιήπηε

2.5.2.2. Η ηνπνζέηεζε ηνπ βαξνχιθνπ κε ην θνξείν ηνπ ζηνλ θνξέα
(monorail) θαη ε αλάξηεζε ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ θαη ηεο κπαζδέθαο.
2.5.2.3.

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξθφξησζεο θαη ε ζχλδεζε

ηνπ.
2.5.2.4. Η ηνπνζέηεζε θαη ε ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ηξνθνδνζίαο θαη ειέγρνπ (εχθακπηεο θαισδηψζεηο θαη πίλαθαο ειέγρνπ θηλήζεσλ).
2.5.2.5. Η ηνπνζέηεζε ησλ κεραληθψλ ηεξκαηηθψλ θνξείνπ θαη ε
ηνπνζέηεζε ηεο θαξνζεηξήλαο ε νπνία ζα ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θνξείνπ. Δπηπιένλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ειαζηηθνί απνζβεζηήξεο (buffer) ζηα ηεξκαηηθά
γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο κεηαιιηθψλ.
2.5.2.6.
γεξαλνγέθπξαο.

Η

ζπληήξεζε

θαη

βαθή

φισλ

ησλ

κεηαιιηθψλ

ηεο

-72.5.2.7. Η θαηαρψξεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ ζηε
γεξαλνγέθπξα ζην κεηξψν ηνπ κεραλήκαηνο.
2.6.
ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα αλσηέξσ θαη
επηπιένλ ηα θάησζη:
2.6.1.
Σν θφζηνο γηα ηελ απεγθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ βαξνχιθνπ
θαη παξειθνκέλσλ ηνπ, ε θνξηνεθθφξησζε ηνπο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ πεξηνρή
Βάζεο ηνπ ΠΒΚ εληφο ηνπ ηξαηησηηθνχ αεξνδξνκίνπ νχδαο.
2.6.2.
Σν θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαη ηε κεηαθνξά ηνπ λένπ
βαξνπιθνθνξείνπ θαη ησλ παξειθνκέλσλ ηνπ θαζψο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ
κηθξνυιηθψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο
ηνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ζχλδεζήο ηνπ. Δπηπιένλ ηπρφλ άιιν πιηθφ πνπ δελ
αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα ΣΠ αιιά είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή, αζθαιή θαη
πιήξε ιεηηνπξγία ηεο γεξαλνγέθπξαο.
2.6.3.
Σν θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά θαη απνκάθξπλζε ηνπ απαηηνχκελνπ
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (γεξαλφο, θαιαζνθφξν) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
2.6.4.
Σν θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ πιηθψλ,
κηθξνυιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο.
2.6.5.
Σν θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, ή νπνηνλδήπνηε
άιισλ βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ.
2.6.6.
Σν θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ πνπ πξνθιεζνχλ ζε
δάπεδα, ηνίρνπο θιπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
2.6.7.
Σν θφζηνο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ, κεηά ην ηέινο ησλ
εξγαζηψλ, θαζαξνχ.
2.6.8.
Σν θφζηνο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο
θαζψο θαη ε απνδεκίσζε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ
θαηαζθεπψλ ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ
ηνπ παξφρνπ.
2.6.9.
Σν θφζηνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ
αζθαιείαο ηφζν σο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
3. ςνηήπηζη γεπανογέθςπαρ ζηο κηήπιο Μ-904
3.1. ην θηήξην Μ-904 ππάξρεη γεξαλνγέθπξα κε βαξνπιθνθνξείν. Ο θχξηνο
θνξέαο είλαη κνλφο έρεη κήθνο 9,70m θαη πάλσ ζε απηφλ βξίζθεηαη ην
βαξνπιθνθνξείν ην νπνίν θηλείηαη ειεθηξνθίλεηα, θαηά κήθνο ηνπ θνξέα. Ο θχξηνο
θνξέαο κπνξεί λα θηλείηαη πάλσ ζε δχν ξάγεο ρεηξνθίλεηα (ππάξρεη αιπζίδα γηα ηε
ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία) κήθνπο 11,90m.
3.2. Η γεξαλνγέθπξα είλαη A.L.G. STAMEL S.A.R.L., model J.N. 005, κε serial
number 49808-1966 θαη αλπςσηηθή ηθαλφηεηα 1500kg. Η ηαρχηεηα αλχςσζεο είλαη
5m/min θαη ε ηαρχηεηα ηνπ θνξείνπ είλαη 20 m/min.

-83.3. Οη επεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί ε
γεξαλνγέθπξα είλαη νη παξαθάησ:
3.3.1.
ζπξκαηφζρνηλνπ.

Οξηαθνί

δηαθφπηεο

ειάρηζηεο

/κέγηζηεο

δηαδξνκήο

3.3.2.
χζηεκα ππνξθφξησζεο (overload device). Ο ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο ππεξθφξησζεο ζα αλαιπζεί ζηελ θάζε
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
3.3.3.

Νένο πίλαθαο ηξνθνδνζίαο θαη ειέγρνπ φπσο ηεο παξαγξάθνπ

3.3.4.

Ηρεηηθή θαη νπηηθή δηαθνπηφκελε ζήκαλζε (θαξνζεηξήλα)

2.3.3.4

3.3.5.
Μεραληθά ηεξκαηηθά ζε φιεο ηηο αθξαίεο ζέζεηο θαη ζηηο δχν
δηεπζχλζεηο θαζψο θαη απνζβεζηήξεο (buffer) ζε φια ηα ηεξκαηηθά γηα ηελ απνθπγή
ζχγθξνπζεο κεηαιιηθψλ.
3.4. Οη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηε ζπληήξεζε είλαη νη αθφινπζεο:
3.4.1. Αληηθαηάζηαζε πίλαθα ειέγρνπ θαη ηξνθνδνζίαο
3.4.2. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξα βαξνπιθνθνξείνπ (θαζαξηζκφο απφ
ζθφλε ηπρφλ μέλα ζψκαηα, έιεγρν ησλ αλνηγκάησλ αεξηζκνχ λα κελ
παξεκπνδίδνληαη), ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο: έιεγρνο ηνπ ζνξχβνπ, ηεο
ζεξκνθξαζίαο, έιεγρνο ηεο θαηαλάισζεο ξεχκαηνο θαη ηάζεο ζπγθξίλνληαο κε ηηο
νλνκαζηηθέο ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζηελ πηλαθίδα ηνπ θηλεηήξα θαη θαηαγξαθή ησλ
επξεκάησλ.
3.4.3. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θξέλσλ
3.4.4. Έιεγρνο πνζφηεηαο ιηπαληηθνχ
3.4.5. Έιεγρνο θαηάζηαζεο ηξνρψλ
3.4.6. Έιεγρνο θαηάζηαζεο φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο γεξαλνγέθπξαο,
ζπληήξεζε θαη βαθή ηνπο.
3.4.7. Έιεγρνο θαηάζηαζεο ζπξκαηφζρνηλνπ θαη ιίπαλζε ηνπ.
3.4.8. Έιεγρνο ηνπ άγθηζηξνπ.
3.4.9. Έιεγρνο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ, φηη δελ έρεη ππνζηεί θάπνηα θζνξά (ηπρφλ
ξσγκέο, ζπαζίκαηα) θαη φηη φια ηα πιήθηξα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά.
3.4.10.

Έιεγρνο ηεο αιπζίδαο

3.4.11. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε κεραληθψλ ηεξκαηηθψλ
θνξείνπ, απνζβεζηήξσλ (buffer), ζπζηήκαηνο ππεξθφξησζεο θαη ηνπνζέηεζε
θαξνζεηξήλαο ε νπνία ζα ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξείνπ.
3.5. Μεηά ηελ πεξάησζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαη ηεο δηελέξγεηαο ησλ
απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ, ν πξνκεζεπηήο ζπληάζζεη ηερληθή έθζεζε

-9απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα, πξνηείλεη
ηερληθννηθνλνκηθέο πξνηάζεηο απνθαηάζηαζήο ηνπο. Σα παξαπάλσ ππνβάιινληαη
ζηελ Τπεξεζία.
3.6. Δπηπιένλ ζα γίλεη θαηαρψξεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ ζην
κεηξψν κεραλήκαηνο.
3.7.
ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα αλσηέξσ θαζψο
θαη ηα θάησζη:
3.7.1.
Σν θφζηνο γηα ηελ απεγθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ πίλαθα, ε
θνξηνεθθφξησζε ηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζηελ πεξηνρή Βάζεο ηνπ ΠΒΚ εληφο ηνπ
ηξαηησηηθνχ αεξνδξνκίνπ νχδαο.
3.7.2.
Σν θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαη ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ηεο
παξαγξάθνπ 3.3, ηπρφλ θαισδίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ θαζψο θαη φισλ ησλ
απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη ηεο ειεθηξηθήο ζχλδεζήο ηνπο. Δπηπιένλ ηπρφλ άιιν πιηθφ
πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα ΣΠ αιιά είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή,
αζθαιή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηεο γεξαλνγέθπξαο.
3.7.3.
Σν θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά θαη απνκάθξπλζε ηνπ απαηηνχκελνπ
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (γεξαλφο, θαιαζνθφξν) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
3.7.4.
Σν θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ πιηθψλ,
κηθξνυιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο.
3.7.5.
Σν θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, ή νπνηνλδήπνηε
άιισλ βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ.
3.7.6.
Σν θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ πνπ πξνθιεζνχλ ζε
δάπεδα, ηνίρνπο θιπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
3.7.7.
Σν θφζηνο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ, κεηά ην ηέινο ησλ
εξγαζηψλ, θαζαξνχ.
3.7.8.
Σν θφζηνο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο
θαζψο θαη ε απνδεκίσζε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ
θαηαζθεπψλ ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ
ηνπ παξφρνπ.
3.7.9.
Σν θφζηνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ
αζθαιείαο ηφζν σο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
4. Αξιολόγηζη
4.1. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ αμηνιφγεζε:
4.1.1. Πεξηγξαθηθά έληππα ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα βαζηθά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, (ηχπνο βαξνχιθνπ, βαζκφο πξνζηαζίαο, βάξνο θηλεηήξα, ζηξνθέο,
ηζρχο, ηχπνο ζπζηήκαηνο ππεξθφξησζεο, ηαρχηεηα αλχςσζεο θνξηίνπ, ηαρχηεηα
θνξείνπ, πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ, πεξηγξαθή ηνπ πίλαθα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην
ζπξκαηφζρνηλν θιπ.).

-104.1.2. Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
4.1.3. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα
δχν ρξφληα θαη ηε δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ κε αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ 10
ρξφληα.

5. Παπαλαβή
5.1. Κηήπιο Μ-908,
5.1.1.

Καηά ηελ παξαιαβή ζα ειεγρζεί:

5.1.1.1. Όηη φινο ν ελζσκαηνχκελνο εμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξηνο, θέξεη
ηε ζήκαλζε CE θαη έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.
5.1.1.2.
ηνπ θνξείνπ.

Όηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα κεραληθά ηεξκαηηθά ζηηο αθξαίεο ζέζεηο

5.1.1.3. Όηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξνζηαηεπηηθά (buffer) ζηα ηεξκαηηθά γηα
ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο κεηαιιηθψλ
5.1.1.4.

Όηη έρεη ηνπνζεηεζεί ε θαξνζεηξήλα.

5.1.1.5.

Όηη έρεη ζπληεξεζεί ε γεξαλνγέθπξα θαη έρεη γίλεη ε βαθή ηεο.

5.1.1.6.
κεραλήκαηνο.
5.1.2.

Όηη έρεη γίλεη ε θαηαρψξεζε ησλ εξγαζηψλ ζην κεηξψν ηνπ

Καηά ηελ παξαιαβή ζα γίλνπλ νη θάησζη δνθηκέο:

5.1.2.1.

Γνθηκή πνξείαο βαξνχιθνπ ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο

ηνπ.
5.1.2.2.
Γνθηκή αλχςσζεο θαη θαηαβίβαζεο θνξηίνπ θαη έιεγρνο
δηαθνπήο θίλεζεο απφ ηνπο νξηαθνχο δηαθφπηεο.
5.1.2.3.
5.1.3.

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξθφξησζεο.

Καηά ηελ παξαιαβή ζα πξνζθνκηζηνχλ ηα θάησζη έγγξαθα:

5.1.3.1. Πεξηγξαθηθά έληππα ζηα νπνία αλαγξάθνληαη ηα βαζηθά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ (ηχπνο βαξνχιθνπ, βαζκφο
πξνζηαζίαο, βάξνο θηλεηήξα, ζηξνθέο, ηζρχο, πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ, ζχζηεκα
ππεξθφξησζεο θιπ).
5.1.3.2. Πιήξεο ηερληθφ εγρεηξίδην ην νπνίν ζα πεξηέρεη: πίλαθα κε ηελ
ηαρχηεηα θίλεζεο βαξνπιθνθνξείνπ θαη ηελ ηαρχηεηα αλχςσζεο θνξηίνπ, ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζπξκαηφζρνηλν (ηχπνο, δηαηνκή,
ζπλνιηθφ κήθνο).

-115.1.3.3. Πιήξεο ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα εηο
δηπινχλ. ην ζρέδην ζα αλαθέξνληαη φιεο νη αξηζκήζεηο θαισδίσλ θαη θιεκκψλ
ζχλδεζεο ησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ επαθψλ ησλ ξειέ.
5.1.3.4. Γχν ζεηξέο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εάλ είλαη δπλαηφλ ζηελ
ειιεληθή γιψζζα (δηαθνξεηηθά νπσζδήπνηε ζηελ αγγιηθή).
5.1.3.5. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηε
δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ κε αληαιιαθηηθά γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ
πξνζθνξά.
5.1.4.

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη απφ ηα παξαθάησ:

5.1.4.1.

Καηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα

5.1.4.2.

Πξνβιήκαηα θαηά ηε ιεηηνπξγία

5.1.4.3.

Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηήο ηεο ΣΠ

5.1.4.4. Με ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο
θαλνληζκνχο.
λα αθαηξεζνχλ θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ πιηθά θαη
δηαηάμεηο/κεραληζκνί, λα απνθαηαζηαζνχλ ηπρφλ θαθνηερλίεο κε κέξηκλα θαη δαπάλε
ηνπ παξφρνπ ψζηε ε γεξαλνγέθπξα λα παξαδνζεί ζε πιήξε, νκαιή θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία.
5.2. Κηήπιο Μ-904
5.2.1.

Καηά ηελ παξαιαβή ζα ειεγρζεί:

5.2.1.1. Όηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα κεραληθά ηεξκαηηθά ζηηο αθξαίεο ζέζεηο
ηεο γεξαλνγέθπξαο
5.2.1.2. Όηη έρνπλ ηνπνζεηεζνχλ πξνζηαηεπηηθά (buffer) ζηα ηεξκαηηθά
γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο κεηαιιηθψλ
5.2.1.3.

Όηη έρεη ηνπνζεηεζεί ε θαξνζεηξήλα.

5.2.1.4.

Όηη έρεη ζπληεξεζεί ε γεξαλνγέθπξα θαη έρεη γίλεη ε βαθή ηεο.

5.2.2. Καηά ηελ παξαιαβή ζα γίλνπλ νη θάησζη δνθηκέο:
5.2.2.1. Γνθηκή αλχςσζεο θαη θαηαβίβαζεο θνξηίνπ θαη έιεγρνο
δηαθνπήο θίλεζεο απφ ηνπο νξηαθνχο δηαθφπηεο.
5.2.2.2. Γνθηκή πνξείαο βαξνχιθνπ ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ.
5.2.2.3. Γνθηκή ηεο ρεηξνθίλεηεο πνξείαο ηνπ θνξέα πάλσ ζηνλ νπνίν
εδξάδεηαη ην βαξνπιθνθνξείν ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ.
5.2.2.4. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ππεξθφξησζεο.
5.2.3. Καηά ηελ παξαιαβή ζα πξνζθνκηζηνχλ ηα θάησζη:

-125.2.3.1. Πιήξεο ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα εηο
δηπινχλ. ην ζρέδην ζα αλαθέξνληαη φιεο νη αξηζκήζεηο θαισδίσλ θαη θιεκκψλ
ζχλδεζεο ησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ επαθψλ ησλ ξειέ.
5.2.3.2. Σερληθή έθζεζε απνηειεζκάησλ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ.
5.2.4. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη απφ ηα παξαθάησ:
5.2.4.1.

Με ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηήο ηεο ΣΠ

5.2.4.2.

Σπρφλ θαθνηερλίεο

λα απνθαηαζηαζνχλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ ψζηε ε γεξαλνγέθπξα λα
παξαδνζεί ζε πιήξε, νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία.
5.3. Δπιθεώπηζη ηων δύο γεπανογεθςπών.
5.3.1. Με κέξηκλα θαη δαπάλε ηεο Τπεξεζίαο ζα γίλεη επηζεψξεζε ζηηο δχν
γεξαλνγέθπξεο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη ζα εθδνζεί έθζεζε επηζεψξεζεο
(inspection report) γηα θάζε κία απφ απηέο.
5.3.2. Η παξαιαβή ζα νινθιεξσζεί κεηά ηελ έθδνζε ησλ εθζέζεσλ
επηζεψξεζεο (inspection report) ησλ δχν γεξαλνγεθπξψλ.
5.3.3. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ
αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ Τπεξεζία.

6. Γιάθοπα
6.1. Ο πξνκεζεπηήο ζα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ζην ρεηξηζκφ ηεο
εγθαηάζηαζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ππεξθφξησζεο (overload device).
6.2. Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη νηηδήπνηε άιιν
(πιηθφ ή/θαη εξγαζία) ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα ΣΠ αιιά είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε, νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ζε φιεο ηηο θηλήζεηο ησλ
γεξαλνγεθπξψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηελ επηζηήκεο θαη ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα αληίζηνηρε λνκνζεζία, ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο
θαη πξφηππα.
6.3. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζπλάςεη θαη
Φχιιν πκκφξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο πεξηγξαθήο απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε αλαγξάθεηαη αλ ην
πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ΣΠ.
6.4. Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην ηξαηφπεδν
θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
Νφκνπ.

-136.5. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη,
νη δνθηκέο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη
επίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηνπ αγαζνχ θαη ηεο εγγχεζεο θαη ησλ εγρεηξίδησλ
απηνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ζρεδίσλ απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, πνπ ζα ζπληάμεη ην
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν .
6.6. Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα, απφ ηα απαηηνχκελα εδψ, πνηνηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ζα απνθιείνληαη.
6.7. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ, ΜΤ Αηθ.
Μαξθεηάθε ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr
Αθξηβέο αληίγξαθν

Αζκρνο (ΜH) Αλέζηεο Λειίδεο
Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο

Αηθ. Μαξθεηάθε
ΜΤ (ΠΔ) Μερ., MSc

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
"Α"
Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο
"Β"
Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΤΟ ΓΔΡΑΝΟΦΤΡΩΝ
ΣΑ ΚΣΗΡΙΑ Μ-904 ΚΑΙ Μ-908

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ′ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Υαληά, 22
Ινπλ 20

ΠΙΝΑΚΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

(1)

(2)
ΟΜΑΓΑ Α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΤΝΣΔΛΔΣΗ
ΒΑΡΤΣ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡ/ΔΙ

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Πξφζζεηα πξνζθεξφκελα (πρ νξηαθνχο
δηαθφπηεο θαη ζηηο αθξαίεο ζέζεηο ηνπ
monorail)).

2.,2 , 2.3

20%

2

Πνηφηεηα πιηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα

2.2

20%

3

Σερληθά ρξαθηεξηζηηθά βαξνπιθνθνξείνπ

2.3

30%

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Α

70,00%

ΟΜΑΓΑ Β
1

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα
δχν (2) έηε.

6.1.1

20%

2

Δγγχεζε
δπλαηφηεηαο
εθνδηαζκνχ
κε
αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε.

6.1.2

10%

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Β

30%

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 βαζκνχο. Η
βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη
φξνη ηνπ θξηηεξίνπ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 150 βαζκνχο, φηαλ
ππεξθαιχπηνληαη νη φξνη ηνπ θξηηεξίνπ.
Η βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα επηκέξνπο ζπληειεζηή
βαξχηεηαο. Σν άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ δχν νκάδσλ δίλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία
ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 (ζχκθσλα κε άξζξν 86 παξάγξαθν 13 ηνπ
Ν.4412/16 φπσο ηζρχεη ηξνπνηεκέλνο).
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΤΟ ΓΔΡΑΝΟΦΤΡΩΝ
ΣΑ ΚΣΗΡΙΑ Μ-904 ΚΑΙ Μ-908

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ′ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Υαληά,
22
Ινπλ 20

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ

(α)

(β)

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ
ΣΔΥΝΙΚΑ
ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ
PROSPECTUS
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
(γ)

Υανιά, ..…/…/…..
Ο
Ππομηθεςηήρ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:
α.
ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη'
απόλςηη ζειπά φπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
β.
ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθωνούν απόλςηα ή όσι κε ηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε θάζε
παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ
ΣΗΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν ςπάπσει ζςμθωνία αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φια
ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην
ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ.
γ.
ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε ζειίδα
ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ
Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.
δ.
Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, λα
δίλνληαη ςποσπεωηικά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο Σ.Π

