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Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Οι απαντιςεισ των υποψθφίων αναδόχων να είναι αναλυτικζσ και επεξθγθματικζσ (να παραπζμπουν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ παραγράφουσ των πρωτότυπων τεχνικϊν φυλλαδίων όπου είναι δυνατό). 

1. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

1.1 
Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ 
καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ του τελευταίου δωδεκαμινου. 

ΝΑΙ 
  

1.2 
Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, εμπορικϊν και 
βιομθχανικϊν απορριμμάτων. 

ΝΑΙ 
  

1.3 

Καταςκευι  ςφμφωνα με τθ ςειρά προτφπων 
ΕΝ840:2012 ι νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι τθσ 
(ςυμμόρφωςθ με απαιτιςεισ διαςτάςεων και 
ςχεδιαςμοφ/τεχνικά χαρακτθριςτικά, απαιτιςεισ 
επιδόςεων και μεκόδων δοκιμισ και απαιτιςεισ 
αςφάλειασ και υγιεινισ). Να υποβλθκεί με τθν 
τεχνικι προςφορά θ ςχετικι πιςτοποίθςθ. 

ΝΑΙ 

  

1.4 Μεγάλθ αντοχι ςε βανδαλιςμοφσ και 
αναφλζξεισ/πυρπολιςεισ. 

ΝΑΙ   

1.5 Δυνατότθτα ανακφκλωςθσ του κάδου ςτο τζλοσ 
τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. 

ΝΑΙ   

1.6 

Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ, ι ςτθν 
Αγγλικι όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των 
προςφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν. 

ΝΑΙ 

  

2. ΚΑΔΟ 

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα (lt) ≥ 1.045   

2.2 

Να είναι ανκεκτικισ καταςκευισ και να μθν 
καταςτρζφονται εφκολα από μθχανικζσ 
καταπονιςεισ ι/και από κακι χριςθ και να 
δζχονται χωρίσ φκορά, ςκλθρόκοκα και ογκϊδθ 
απορρίμματα.  

ΝΑΙ 

  

2.3. ΚΤΡΙΩ ΩΜΑ 

2.3.1 

Σο κυρίωσ ςϊμα των κάδων 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του πυκμζνα) να είναι 
από υψθλισ ποιότθτασ χαλυβδόφυλλα και να 
φζρει ειδικζσ ενιςχφςεισ/πρεςαριςτζσ 
νευρϊςεισ, τουλάχιςτον τζςςερισ ςε κάκε 
πλευρά του κάδου ϊςτε να αποφεφγεται θ 
παραμόρφωςθ των τοιχωμάτων του κατά τθ 

ΝΑΙ 

  



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΙΑΚΟΙΩΝ ΠΕΝΗΝΣΑ (350) ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

χριςθ. Να υποβλθκεί βεβαίωςθ καταςκευαςτι 
για τον τφπο των υλικϊν καταςκευισ των κάδων 
(π.χ. Χάλυβασ τφπου StXX), και να δθλωκοφν 
τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ιδιότθτεσ των υλικϊν: 
όριο κραφςθσ ςε εφελκυςμό, ςκλθρότθτα και 
αντοχι ςε διάβρωςθ. 

2.3.2 

Να ζχουν κωνικι μορφι (ςχιμα κόλουρθσ 
πυραμίδασ), με προσ τα άνω ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ διατομι, που να διαςφαλίηει τθ 
μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν 
ανατροπισ τουσ, κακϊσ και τθν πλιρθ και 
εφκολθ εκκζνωςι τουσ από τα απορρίμματα, με 
ολίςκθςθ, κατά τθν ανατροπι τουσ από τουσ 
μθχανιςμοφσ ανφψωςθσ και ανατροπισ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων. 

ΝΑΙ 

  

2.3.3 
Πρόβλεψθ ειδικοφ «νεροχφτθ» ι ειδικοφ 
υπερυψωμζνου χείλουσ, για τθν αποφυγι 
ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ των κάδων. 

ΝΑΙ 
  

2.3.4 

Σο χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω 
μζροσ πρζπει να τερματίηει ςε κατάλλθλο 
διαμορφωμζνο περιφερειακά πλαίςιο με 
ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ. 

ΝΑΙ 
  

2.3.5 
Οι κάδοι να είναι καταςκευαςμζνοι από 
χαλυβδοζλαςμα. Να αναφερκοφν τα ςχετικά  
πάχθ καταςκευισ των κάδων. 

πάχοσ ςϊματοσ 
≥ 1,25 mm 

πάχοσ πυκμζνα 
≥ 1,50 mm 

  

2.3.6 

Οι κάδοι να είναι καταςκευαςμζνοι με πρόςκετθ 
κερμι  επιψευδαργφρωςθ κατά ENISO 1461:2009 
(ι νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι του ι/και εφάμιλλο 
αυτοφ), μετά τθν πλιρθ ςυγκόλλθςθ και 
ενςωμάτωςθ όλων των μεταλλικϊν μερϊν (για 
αντιδιαβρωτικι προςταςία και λεία όςο το 
δυνατόν επιφάνεια), ςε πλιρεσ μπάνιο 
εγγυθμζνθσ κακαρότθτασ 99,95%  ςε  
ακατζργαςτο ψευδάργυρο. 

ΝΑΙ 

  

2.3.7 

Να αναφερκεί το πάχοσ γαλβανίςματοσ, το οποίο 
δεν πρζπει να είναι μικρότερο των εβδομιντα 
μικρϊν (70 μm) ι 500 gr/m2 ςε οποιαδιποτε 
ςθμείο του κάδου. 

ΝΑΙ 
  

2.3.8 
Να ζχει ιςχυρό/ά τοίχωμα/τοιχϊματα κατάλλθλα 
ενιςχυμζνο/α κατά το μικοσ τθσ εμπρόσ πλευράσ 
του κάδου. 

ΝΑΙ 
  

2.3.9 Οι ςυγκολλιςεισ των χαλυβδοελαςμάτων να είναι 
ςυνεχείσ και ςτεγανζσ και να είναι εςωτερικά του 

ΝΑΙ   
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κάδου. 

2.3.10 

Να εξαςφαλίηεται θ επίτευξθ ιςχυρισ αντοχισ του 
κάδου και των ςυγκολλιςεων ςε υγρά και οξζα 
απορριμμάτων, ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ 
(παγετό, βροχι κ.λ.π) και ςε υπεριϊδθ 
ακτινοβολία (UV). 

ΝΑΙ 

  

2.3.11 

Σο ςϊμα είναι κατάλλθλα  ενιςχυμζνο ςτισ γωνίεσ 
για προςταςία από τθν πρόςκρουςθ με τουσ 
μθχανιςμοφσ ανφψωςθσ και ανατροπισ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων και προςταςία 
από προςκροφςεισ ςε οχιματα. 

ΝΑΙ 

  

2.3.12 

Κάκετεσ αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ τφπου ηζρβασ 
μικουσ 40 cm ςε κάκε γωνία περιμετρικά του κάδου 
ι τοποκζτθςθ αντανακλαςτικϊν πριςματικϊν 
ςτοιχείων  (ςυμβατά με αυτά που τοποκετοφνται ςτα 
ςτθκαία αςφάλειασ), ακρυλικοφ υλικοφ, κόκκινου 
χρϊματοσ, ορκογωνικισ διατομισ ςτακερά 
ςτερεωμζνων ςτο ςϊμα του κάδου (ζτςι ϊςτε να 
είναι ορατόσ τθ νφχτα). 

ΝΑΙ 

  

2.3.13 

Ο πυκμζνασ των κάδων να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από ενιαίο πρεςςαριςτό 
χαλυβδόφυλλο δθμιουργϊντασ δφο επίπεδα με 
υψομετρικι διαφορά μεταξφ τουσ (πυκμζνασ 
ςκαφοειδοφσ μορφισ). 

ΝΑΙ 

  

2.3.14 

τον πυκμζνα των κάδων κα πρζπει να 
προβλζπεται οπι αποχζτευςθσ, διαμζτρου 
τουλάχιςτον Φ 35 χιλιοςτϊν, για τθν άνετθ εκροι 
υγρϊν, κατά το πλφςιμο των κάδων. Η οπι 
αποχζτευςθσ να κλείνει με πϊμα, το οποίο να 
φζρει πρόςκετο ελαςτικό δακτφλιο, ϊςτε 
εφχρθςτα και με απλι ςτρζψθ να αςφαλίηει και 
ταυτόχρονα να ςτεγανοποιεί τον πυκμζνα, 
αποτρζποντασ υγρά απορριμμάτων να 
διαφεφγουν ςτον περιβάλλοντα χϊρο. 

ΝΑΙ 

  

2.3.15 

Ικανόσ αρικμόσ χαλφβδινων, ςτιβαρισ καταςκευισ 
χειρολαβϊν για τον άνετο και αςφαλι χειριςμό 
του κάδου. Να είναι δυνατι θ αντικατάςταςι τουσ 
ςε περίπτωςθ φκοράσ. 

≥ 4 

 

  

2.3.16 

Βαφι των εξωτερικϊν τοιχωμάτων του ςϊματοσ 
με θλεκτροςτατικι βαφι τφπου RAL ςε χρϊμα 
που κα κακοριςτεί από τον Αγοραςτι.  Αποδεκτά 
είναι και τα ςφυριλατα χρϊματα. 

ΝΑΙ 
  

2.3.17 
τθν πρόςοψθ να υπάρχει ενιαία, λεία και 
ανκεκτικι επιφάνεια επαρκοφσ εμβαδοφ 
κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ μθνυμάτων, 

ΝΑΙ   
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λογοτφπων και ςτοιχείων ιδιοκτθςίασ. 

2.3.18 

Να υπάρχει μεταλλικι πινακίδα ι αυτοκόλλθτο 
PVC τοποκετθμζνο πάνω ςτον κάδο όπου κα 
αναφζρονται ο οίκοσ καταςκευισ, θ θμερομθνία 
και ο αφξοντασ αρικμόσ καταςκευισ, νόρμα που 
ανταποκρίνεται ο κάδοσ, το ωφζλιμο φορτίο 
κάδου εκφραςμζνο ςε kg, τον ωφζλιμο όγκο 
εκφραςμζνο ςε lt κακϊσ και τα ςτοιχεία του 
Αγοραςτι (ςε ςυμφωνία με το ΕΝ 840:2012 ι 
νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι τθσ). 

ΝΑΙ 

  

2.3.19 

Nα υπάρχει μεταλλικόσ ςτιβαρόσ ποδομοχλόσ 
ικανοφ μικουσ και κατάλλθλθσ απόςταςθσ από το 
ζδαφοσ για το εφκολο άνοιγμα του καπακιοφ με 
το πόδι χωρίσ τθν παρεμβολι χεριϊν (είτε ο κάδοσ 
βρίςκεται πάνω, είτε κάτω από το πεηοδρόμιο). 

ΝΑΙ 

  

2.3.20 Ευκολία ςτο πλφςιμο για καλφτερθ υγιεινι (να 
γίνει ςχετικι αναφορά). 

ΝΑΙ   

2.4. ΑΝΑΡΣΗΗ ΚΑΔΟΤ 

2.4.1 

Για τθν ανφψωςθ και ανατροπι τουσ οι κάδοι κα 
πρζπει να φζρουν ςτα πλευρικά τοιχϊματα δφο 
ιςχυροφσ μεταλλικοφσ πείρουσ ανάρτθςθσ από 
ςωλινα βαρζωσ τφπου, διαμζτρου Φ 40 +/-2 
χιλιοςτϊν, πάχουσ τουλάχιςτον 4 χιλιοςτϊν και 
μικουσ 50 χιλιοςτϊν, πρόςκετα ειδικζσ κτζνα 
ανάρτθςθσ, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ                 
ΕΝ 840:2012 ι νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι του. 

2 

  

2.4.2 
Ζκαςτοσ πείροσ να είναι κατάλλθλοσ για ανφψωςθ 
και περιςτροφι φορτίου (kg). 

≥ 400   

2.4.3 
Να είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ των πείρων 
ανάρτθςθσ χωρίσ ςυγκόλλθςθ. 

ΝΑΙ   

2.4.4 

Να διακζτει ςφςτθμα ανάρτθςθσ για ανφψωςθ 
και ανατροπι με ανυψωτικό μθχανιςμό τφπου 
χτζνασ και τφπου βραχιόνων (περιςτροφζα). 
Επικυμθτι θ φπαρξθ και ςυςτιματοσ τφπου 
χειρολαβισ. 

ΝΑΙ 

  

2.5. ΣΡΟΧΟΙ 

2.5.1 

Σζςςερισ ακόρυβοι τροχοί από ςυμπαγζσ 
ελαςτικό διαμζτρου200 mm και με ικανότθτα 
περιςτροφισ 360 μοίρεσ με μεταλλικι ηάντα. 

ΝΑΙ 
  

2.5.2 
Βαρζωσ τφπου τροχοί με αντοχι φορτίου ο 
κακζνασ (kg) 

≥ 200   

2.5.3 
Κάκε τροχόσ να εδράηεται ςε αντίςτοιχεσ 
εργονομικά τοποκετθμζνεσ κονςόλεσ  ανάρτθςθσ 

ΝΑΙ   
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και θ ενςωμάτωςθ να επιτυγχάνεται με τζςςερισ 
(4) ανοξείδωτουσ κοχλίεσ με τα αντίςτοιχα 
περικόχλια αςφαλείασ. 

2.5.4 

Υπαρξθ ποδόφρενου ςτουσ δφο μπροςτινοφσ 
τροχοφσ για τθν εφκολθ ακινθτοποίθςθ του κάδου 
ςε ςυμφωνία με το ΕΝ 840-5:2012 ι νεότερθ 
ιςχφουςα ζκδοςι του. 

ΝΑΙ 

  

2.6 

Οι διαςτάςεισ των κάδων να είναι κατάλλθλεσ για 
μθχανικι αυτοματοποιθμζνθ αποκομιδι 
απορριμμάτων για όλουσ τουσ τφπουσ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων (και πλυντθρίων 
κάδων). 

ΝΑΙ 

  

3. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΤ 

3.1 

Εφχρθςτο και ελαφρφ πλαςτικό  καπάκι, με  μονό 
ι διπλό τοίχωμα, ςυνολικοφ πάχουσ ≥5mmπου 
του προςδίδει ανκεκτικότθτα (να γίνει ςχετικι 
αναφορά). 

ΝΑΙ 

  

3.2 

Ελαφρά κφρτωςθ (τοξοειδείσ νευρϊςεισ), ϊςτε να 
ολιςκαίνουν τα νερά τθσ βροχισ, κακϊσ και για 
μεγαλφτερθ αντοχι. 

ΝΑΙ 
  

3.3 
Να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ 
πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο. 

ΝΑΙ   

3.4 Χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα. ≥ 2   

3.5 

Ο τρόποσ καταςκευισ του πρζπει να του  παρζχει 
τθ δυνατότθτα να ζχει ελαςτικι παραμόρφωςθ, 
να αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, 
βροχι κ.λπ.), ςε υγρά και οξζα απορριμμάτων και 
να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία. 

ΝΑΙ 

  

3.6 

Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων 
πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι προςταςία του 
από μθχανικζσ καταπονιςεισ ζςτω και εάν αυτό 
παραμείνει τελείωσ ανοικτό. 

ΝΑΙ 

  

3.7 

Να ανοίγει πλιρωσ το καπάκι, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ εκκζνωςι του κάδου ςτο 
απορριμματοφόρο όχθμα. Σο άνοιγμα και 
κλείςιμο του καπακιοφ να είναι εφκολο και απλό, 
δίχωσ να απαιτείται άςκθςθ μεγάλθσ ςωματικισ 
δφναμθσ 

ΝΑΙ 

  

3.8 

Να είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ των 
μεντεςζδων ςφνδεςθσ του ςκζπαςτρου/ καπακιοφ 
με το κυρίωσ ςϊμα του κάδου.  

ΕΠΙΘΤΜΗΣΟ 
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3.9 

Σο χρϊμα του καπακιοφ πρζπει να είναι τφπου 
RAL ςε χρϊμα που κα κακοριςτεί από τον 
Αγοραςτι. 

ΝΑΙ 
  

3.10 

Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν               
αϋ φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί. 

ΝΑΙ 
  

3.11 

Ερμθτικό κλείςιμο, προσ αποφυγι διαρροισ 
οςμϊν ςτο περιβάλλον και για προςταςία των 
χεριϊν, κακϊσ και για να μθν ειςζρχονται τα νερά 
τθσ βροχισ ι τρωκτικά ι ζντομα. 

ΝΑΙ 

  

3.12 

Θα πρζπει ςτο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωςτα 
τα ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου του και το 
ζτοσ καταςκευισ. 

ΝΑΙ 
  

4. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

4.1 

Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά από 
αναγνωριςμζνο οργανιςμό τθσ Ελλάδασ ι του 
εξωτερικοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ 
μετάφραςθ αυτισ. 

ΝΑΙ 

  

4.1.1 

O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015 ι εφάμιλλο 
αυτοφ και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα 
τμιματα του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ 
καταςκευαςτισ των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ 
το μεταλλικό ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να 
είναι πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO 
9001:2015 ι εφάμιλλο αυτοφ. 

ΝΑΙ 

  

4.1.2 

O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να  διακζτει 
πιςτοποίθςθ φςτθμα Περιβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2015 ι εφάμιλλο 
αυτοφ και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα 
τμιματα του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ 
καταςκευαςτισ των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ το 
μεταλλικό ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO14001:2015 ι 
εφάμιλλο αυτοφ. 

ΝΑΙ 

  

4.1.3 Πιςτοποιθτικά ποιότθτασ θλεκτροςυγκολλθτϊν. ΝΑΙ   

4.1.4 

Να δοκεί πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ πρόςφυςθσ 
ςτρϊματοσ ψευδαργφρου που να καλφπτει τισ 
προδιαγραφζσ ISO 1461, ASTMA-123, ASTM 153, 
DIN 50928, BS729 όπωσ ιςχφουν (ι εφάμιλλο 
αυτϊν). 

ΝΑΙ 

  

4.1.5 Πιςτοποιθτικό ότι οι κάδοι είναι ςφμφωνοι με τον 
κανονιςμό προςταςίασ κορφβου ΕΚ/2000/14. 

ΝΑΙ   
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4.1.6 

Πιςτοποιθτικά (από αναγνωριςμζνο φορζα τθσ 
Ε.Ε. ι ΕΛΟΣ) ςυμμόρφωςθσ των κάδων με τισ 
προδιαγραφζσ – κανονιςμό ΕΝ 840.2:2012,                 
ΕΝ 840.5:2012, ΕΝ 840.6:2012 ι και νεότερθσ 
ιςχφουςασ ζκδοςισ τουσ 

ΝΑΙ 

  

4.1.7 

Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του εργοςταςίου 
καταςκευισ για όλο τον κάδο, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ ΕΕ περί ςιμανςθσ CE για τουσ κάδουσ 

ΝΑΙ 
  

5. ΒΑΡΗ 

5.1 Βάροσ κενοφ πλιρωσ ςυγκροτθμζνου κάδου (kg) ≤ 130   

5.2 Ωφζλιμο φορτίο κάδου (kg)  ≥ 440   

6. ΔΕΙΓΜΑ 

6.1 

Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 
τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι διαγωνιηόμενοι 
να επιδείξουν δείγμα των προςφερόμενων κάδων. 
Σα ζξοδα μετάβαςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ 
ςτον τόπο επίδειξθσ κα βαρφνουν τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. Να υποβλθκεί ςχετικι 
υπεφκυνθ διλωςθ. 

ΝΑΙ 

  

7. ΕΓΓΤΗΗ - ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ / ΤΝΣΗΡΗΗ 

7.1 

Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει 
εγγράφωσ, κατακζτοντασ υπεφκυνθ διλωςθ, ότι 
παρζχει τισ παρακάτω περιγραφόμενεσ εγγυιςεισ 
(ωσ χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων). 

ΝΑΙ 

  

7.1.1 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ  από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό). 

≥ 2 ζτθ 

  

7.1.2 

το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να 
αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του 
προμθκευτι.  Όλα τα ζξοδα μεταφοράσ βαρφνουν 

ΝΑΙ 
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τον Προμθκευτι 

7.1.3 

Εγγφθςθ καταςκευισ ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ ι βεβαιϊςεισ από βαςικοφσ 
καταςκευαςτζσ ι τον Προμθκευτι)  και διάρκεια 
(ςε ζτθ) που δεςμεφεται και αναλαμβάνει ο 
Προμθκευτισ τθν προμικεια ανταλλακτικϊν ςτον 
Αγοραςτι (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι). 

≥ 10 ζτθ 

  

7.1.4 

Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι). 

≤ 10θμζρεσ 
  

7.1.5 

Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου 
ςυντιρθςθσ/αποκατάςταςθσ και θ ζντεχνθ 
αποκατάςταςθ βλαβϊν να γίνεται το πολφ εντόσ 
πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ περί βλάβθσ. 

ΝΑΙ 

  

7.1.6 

Η διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ να είναι 
πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2015 ι εφάμιλλο 
αυτοφ και ςτθν τεχνικι προςφορά να 
επιςυναφκεί το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

ΝΑΙ 

  

7.2 

Κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται από ζνα 
εικονογραφθμζνο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικϊν ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 
Ο τιμοκατάλογοσ κα ανανεϊνεται ςε περίπτωςθ 
ζκδοςθσ νζου. 

ΝΑΙ 

  

7.3 
Να δοκεί ζγγραφθ δζςμευςθ ζκπτωςθσ ςτον 
παραπάνω τιμοκατάλογο. 

≥ 25 %   

8. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

8.1 Χρόνοσ παράδοςθσ. ≤ 30 θμζρεσ   

8.2 

Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ υπθρεςίασ ςτο αμαξοςτάςιο 
του Διμου με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 
προμθκευτι.  

ΝΑΙ 
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