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ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ» 

 

 

 
CPV: 43200000-5 
K.A. Προϋπολογισμού: 30.7131.001  
Ενδεικτικό Κόστος χωρίς Φ.Π.Α.: 80.645,16 ΕΥΡΩ 
Φ.Π.Α. 24%: 19.354,84 ΕΥΡΩ  
Συνολικό Ενδεικτικό Κόστος: 100.000,00 ΕΥΡΩ 
   
 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Προϋπολογισμός Μελέτης 
3. Προμέτρηση 
4. Τιμολόγιο μελέτης 
5. Τεχνικές Προδιαγραφές 
6. Ερωτηματολόγιο – Φύλλο Συμμόρφωσης 
7. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών 
8. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
9. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  
 
 

                                                                                                  Αρ. Μελέτης: 30/2018 
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ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός (1) καινούργιου μηχανήματος έργου 
(λαστιχοφόρου φορτωτή - εκσκαφέα) που θα καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.  
 
Η προμήθεια του ανωτέρω μηχανημάτος έργου είναι αναγκαία για τον Δήμο Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, καθώς τα αντίστοιχα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος δεν μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων εξαιτίας και της γεωγραφικής έκτασης 
του Δήμου. 
 
Σκοπός της ανωτέρω προμήθειας είναι: 
α) η ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς το εν λόγω μηχάνημα έργου θα 
καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την εκτέλεση ποικίλων εργασιών, 
όπως, για παράδειγμα, καθαρισμούς, φορτο-εκφορτώσεις ογκωδών αντικειμένων, 
συντηρήσεις κ.ά., και για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όπως κατολισθήσεις, 
πλημμύρες, καθαρισμό δημόσιων χώρων μετά από θεομηνίες, αποχιονισμούς, αποκομιδή 
φερτών υλικών και μπάζων από κοίτες χειμάρρων και ποταμών, διάνοιξη τάφρων για 
ανακατεύθυνση υδάτων κ.ά. 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 100.000,00 ΕΥΡΩ, 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% και μορφώθηκε έπειτα από έρευνα, στις τρέχουσες 
τιμές του εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον K.A. 30.7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Γεωργίου 
Καραϊσκάκη. 
 
Η υπάρχουσα πίστωση ανέρχεται στα 100.000,00 € από τη χρηματοδότηση ΣΑΕ 055 του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
 
Άνω Καλεντίνη, 2 . 11 . 2018 Άνω Καλεντίνη, 2 . 11 . 2018 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

α/α ΕΙΔΟΣ Α.Τ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Φορτωτής – εκσκαφέας 1 Τεμ. 1 80.645,16 80.645,16 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 80.645,16 

Φ.Π.Α. 24% 19.354,84 

ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 
 
 

α/α Είδος οχήματος Ποσότητα Μονάδα 

1 Φορτωτής – εκσκαφέας 1 τεμάχιο 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
            Προμήθεια ενός μηχανήματος φορτωτή – εκσκαφέα σύμφωνου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η τιμή είναι χωρίς ΦΠΑ και μορφώθηκε έπειτα από 
έρευνα που έκανε το τμήμα, στις τρέχουσες τιμές του εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. 
(Τεμ.) 
 
ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:    ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (80.645,16 ΕΥΡΩ) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Άρθρο 1. 

Αντικείμενο προμήθειας 

Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η προμήθεια ενός εκσκαφέα-φορτωτή ελαστικοφόρου, 
που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου.  

Το προς προμήθεια μηχάνημα, πρooρiζεται, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για 
κατασκευές, εκσκαφές- φορτώσεις και συντήρηση έργων.  

 

Άρθρο 2. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Περιγραφή 

1. Γενικά, τύπος, μέγεθος  

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους 
κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο 
διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των 
πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. 

Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η 
απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή. 

Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει 
μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό 
εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος, με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως (να 
επισυνάπτεται απαραιτήτως σχέδιο του πλαισίου ή φωτογραφία). 

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος με πλήρη εξάρτηση θα πρέπει να είναι περίπου 8Τ 
καθώς θα πρέπει να επιχειρεί και σε χώρους με διαμορφωμένα εδάφη (πλατείες, πάρκα, 
κλπ) έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταπόνηση ή φθορά τους. 

Το μηχάνημα προορίζεται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και για αυτό το λόγο 
οι διαστάσεις του θα είναι περίπου: 

Μήκος σε θέση πορείας 5,70 μ. 

Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση 
πορείας  

3,5 μ. 

Μέγιστο πλάτος με τον κάδο φόρτωσης 2,35 μ. 

 

Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή εδαφική ανοχή του μηχανήματος, καθώς προβλέπεται να  
κινείται και σε δύσβατα εδάφη (να δοθεί η σχετική απόσταση). 

 



 

 

2. Κινητήρας  

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Stage IV/T4F, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως 
αέρα (intercooler), σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (common rail), ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος περίπου 110HP.  

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, και θα αξιολογηθούν ανάλογα, κινητήρες με τη μεγαλύτερη ροπή 
στρέψεως. 

Θα βαθμολογηθούν θετικά κινητήρες οι οποίοι κατασκευάζονται από τον ίδιο κατασκευαστή 
του ίδιου του μηχανήματος ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα και η μέγιστη απόδοση του 
μηχανήματος ως σύνολο. 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί διάγραμμα του κατασκευαστή του κινητήρα 
με τις καμπύλες ισχύος και ροπής στρέψεως.  

Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθημερινά το μηχάνημα, η χωρητικότητα της 
δεξαμενής καυσίμου θα είναι πάνω από 140lt για την μεγαλύτερη αυτονομία λειτουργίας του 
μηχανήματος.  

Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίμηση κυκλωνικό. Θα εκτιμηθεί 
η ύπαρξη προφίλτρου, η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του 
μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα. 

 

3. Ισχύς υδραυλικού συστήματος  

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού, μέσω εμβολοφόρας αντλίας 
μεταβλητής παροχής, για εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη συσχέτιση παροχής/πίεσης. 
Η υδραυλική πίεση πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 BAR. Επίσης, η υδραυλική παροχή της 
αντλίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 160 lt/min. 

 

4. Επιμέρους μηχανολογικά Συστήματα  

α. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση 

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE 
CONVERTER) και απαραίτητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτροϋδραυλική 
επιλογή σχέσεων (AUTOSHIFT). Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την 
αυτόματη, ομαλή και προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του μηχανήματος. 
Διπλό διαφορικό (εμπρός-πίσω) με τελική κίνηση μέσω μειωτήρων στροφών στα άκρα και 
στους τέσσερις τροχούς. Να αναφερθούν ο αριθμός των ταχυτήτων και η αντίστοιχη 
ταχύτητα πορείας.  

 

Το προς προμήθεια μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο 
θα δίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες μπροστά και τέσσερις (4) ταχύτητες πίσω. 

Η τελική ταχύτητα εμπροσθοπορείας θα είναι τουλάχιστον 40χλμ/ώρα.  

Σύστημα κύλισης  

Να αναφερθούν: 

 Ο τύπος της τελικής μετάδοσης της κίνησης στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους 
τροχούς.  

 Τύπος διαφορικών. 
 

Ελαστικά 



 

Το μηχάνημα θα είναι ανισότροχο με ελαστικά βιομηχανικού τύπου (industrial). Να 
αναφερθούν οι διαστάσεις των ελαστικών. 

 

 

β. Σύστημα διεύθυνσης  

Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας και θα επενεργεί στους 
εμπρόσθιους τροχούς. Να δοθεί η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής, από τούς εμπρόσθιους 
τροχούς, μεταξύ πεζοδρομίων. 
Απαραίτητα, τα ακρόμπαρα του τιμονιού θα βρίσκονται στο πίσω μέρος του εμπρόσθιου 
άξονα έτσι ώστε να μην είναι ευπαθή σε ζημιά από χτυπήματα με αντικείμενα κατά την 
εκτέλεση εργασιών φόρτωσης, κατά την κίνηση σε κοίτες χειμάρρων και ποταμών για 
καθαρισμό φερτών υλικών και κατά τον αποχιονισμό ποιμνιοστασίων στη διάρκεια του 
χειμώνα.  
 

γ. Σύστημα πέδησης  

Το σύστημα πέδησης πρέπει να εξασφαλίζει την επαρκή και ασφαλή επιβράδυνση και 
ακινητοποίηση του οχήματος κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη.Τα φρένα του μηχανήματος 
θα είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος και θα υπάρχουν στεγανά πολλαπλών δίσκων φρένα 
με ψύξη ελαίου στον οπίσθιο άξονα. 
Να αναφερθεί, η διάμετρος δίσκου και η επιφάνεια τριβής. Το σύστημα πέδησης θα 
επενεργεί κατά προτίμηση και στους τέσσερις τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του 
μηχανήματος σε κάθε περίπτωση. Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα επιλογής πέδησης στον 
πίσω άξονα, ή στους δύο άξονες καθώς επίσης και η δυνατότητα αυτόματης εμπλοκής και 
απεμπλοκής του εμπρόσθιου διαφορικού κατά την πέδη. 
Απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός στον οπίσθιο άξονα ανά τροχό με ξεχωριστά πεντάλ. 
 
Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο 
δίσκος (δισκόφρενο) στον οποίο εφαρμόζει το φρένο στάθμευσης, θα πρέπει να είναι 
εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα πέδησης λειτουργίας. 
 
5. Εξαρτήσεις  

α. Σύστημα φόρτωσης - φορτωτής  

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής 
λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από δυο βραχίονες, τον κάδο 
φόρτωσης και τους υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. 
Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν με 
υδραυλικούς κυλίνδρους, απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού δύο (2) για την ανατροπή του 
κάδου, και απαραίτητα δύο (2) για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη 
ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους 
βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου.  

 
Ο κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων, ανοιγόμενος (σπαστός), χωρητικότητας 
τουλάχιστον 1.0 m³. 
Ύψος φόρτωσης στον πείρο: 3,40μ. τουλάχιστον. 
Η μέγιστη δύναμη εκσκαφής στο δόντι του κάδου θα είναι τουλάχιστον 6500kgf ενώ η 
ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα είναι τουλάχιστον 3000 κιλά. 
 
Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις 
κινήσεις. 
Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από υδραυλικό κύκλωμα 
αναμονής για την λειτουργία κάδου πολλαπλών χρήσεων, σκούπας κλπ. 
 
Το μηχάνημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών.  



 

 

 

β. Σύστημα εκσκαφής-τσάπα 

Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Θα είναι 
προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση 
αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1.0 μ. περίπου συνολικά. 
Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι απαραίτητα τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος). Ο κάδος 
εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 60 εκ. τουλάχιστον που θα περιστρέφεται γύρω από 
τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. Να 
αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου. Θα συνοδεύεται με κάδο εκσκαφής 30 
εκατοστά.   
 
Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που θα 
εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ. 
 
Το μέγιστο βάθος εκσκαφής κατά SAE με αναπτυγμένη τη μπούμα, θα είναι περίπου 5,5μ.  
Το μέγιστο ύψος φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 4,5 μ. 
Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι μικρότερη από 
6000 kgf. 
 
Θα βαθμολογηθεί η όσον το δυνατόν μικρότερη απόσταση εκσκαφής από το πλαίσιο του 
μηχανήματος. Να δοθεί η σχετική μέτρηση. 
 
Θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία υδραυλικής 
βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων όπως δονητική πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ.  
 
6. Καμπίνα και άλλα στοιχεία  

H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με δυο 
(2) πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με σύστημα θέρμανσης, αερισμού 
και air condition. 
 
Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση και ορατότητα του χειριστή. 
 
Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα 
είναι ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και θα 
περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας. 
 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται 
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.  
 
Επίσης θα διαθέτει δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, σε πραγματικό χρόνο, με 
την ελάχιστη απόκλιση σε μέτρα. Επιπλέον θα είναι σε θέση να μεταδίδει σε απομακρυσμένο 
χρήστη όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος. 
 
Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός-πίσω) και φωτισμό 
πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και 
αριστερά υαλοκαθαριστήρες (εμπρός-πίσω) και αλεξήλιο. 
 
7. Αξιοπιστία 
 
Ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας και 
ανεύρεσης ανταλλακτικών του δημοπρατούμενου είδους στην Ελληνική αγορά, καθώς και η 
διαγωγή του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά και η οργάνωση της εταιρίας. Λοιπές 
εξαρτήσεις για μελλοντικό εξοπλισμό του μηχανήματος. Η συμβατότητα μηχανήματος με  



 

λοιπές εξαρτήσεις και η ομοιογένεια αυτών από τον ίδιο κατασκευαστή, θα ληφθεί ιδιαίτερα 
υπόψιν για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και παραγωγικότητα του μηχανήματος. 
 
 

Άρθρο 3. 

Ποιότητα-Υποστήριξη-Εκπαίδευση-Παράδοση 

1) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για 
ολοκληρωμένο το μηχάνημα προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του μηχανήματος 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (KYA 21867/12.10.2016). 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή 
επίσημη μετάφραση σε αυτή). 

 Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 των 
κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή 
των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) 
και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

 

2) Τεχνική Υποστήριξη   

Ο προμηθευτής με την τεχνική προσφορά οφείλει να καταθέσει: 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών για το μηχάνημα.  

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα
 παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 
ημέρες. 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.  

 Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ότι 
αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψουν την προσφερόμενη 
εγγύηση ακόμη και εάν αυτό τους ζητηθεί από τον Δήμο.  

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της 
σειράς ISO 9001:2008 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του 
οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) 
και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.).  

     

3) Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του 
αγοραστή για τον χειρισμό και τη συντήρηση. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

 



 

4) Παράδοση Μηχανήματος  

Η τελική παράδοση του μηχανήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης. 

 

 

 

 

 

Άνω Καλεντίνη, 2 . 11 . 2018 Άνω Καλεντίνη, 2 . 11 . 2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΥ  

 ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

  ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΖΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2. ΠΛΑΙΣΙΟ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4. ΙΣΧΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΤΣΑΠΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στη σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 

      

     Ο/Η προσφέρων/ουσα 

                                            
1 Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 παρ. 11 & 13 του Ν. 4412/2016 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

 

α/α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 
σν 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Κν = [100-120] 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Κ1 Στοιχεία Κινητήρα σ1 =  9,00% Κ1 = 100-120 

Κ2 Ισχύς υδραυλικού συστήματος σ2 = 9,00% Κ2 = 100-120 

Κ3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης σ3 = 9,00% Κ3 = 100-120 

Κ4 Σύστημα διεύθυνσης σ4 = 9,00% Κ4 = 100-120 

Κ5 Σύστημα πέδησης σ5 = 9,00% Κ5 = 100-120 

Κ6 Σύστημα φόρτωσης – φορτωτής   σ6 = 10,00% Κ6 = 100-120 

Κ7 Σύστημα εκσκαφής – τσάπα    σ7 = 10,00% Κ7 = 100-120 

Κ8 Καμπίνα οδήγησης σ8 = 5,00% Κ8 = 100-120 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                                 70% 

ΟΜΑΔΑ Β: ΓΕΝΙΚΑ  

Κ9 Εγγύηση καλής λειτουργίας σ9 = 5,00% Κ9 = 100-120 

Κ10 Συντήρηση, Ανταλλακτικά σ10 = 10,00% Κ10 = 100-120 

Κ11 Χρόνος και τόπος παράδοσης σ11 = 10,00% Κ11 = 100-120 

Κ12 
Έντυπα που συνοδεύουν το μηχάνημα, 

Εκπαίδευση 
σ12 = 5,00% Κ12 = 100-120 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                 30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ2                              100% 

 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 

είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν= 1(100%)       (τύπος  2) 
 
 

                                            
2
  Το άθροισμα των επιμέρους ΣΒ πρέπει να δίνει πάντα 100% 



 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

   U 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άνω Καλεντίνη, 2 . 11 . 2018 Άνω Καλεντίνη, 2 . 11 . 2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΥ  

 ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

  ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΖΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

Άρθρο 1ο.  Γενικά 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια μηχανήματος έργου για τις ανάγκες της 
τεχνικής υπηρεσίας του του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.  
 
Άρθρο 2ο.  Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 
α) Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β) O Nόμος 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.  
 
Άρθρο 3ο.  Συμβατικά στοιχεία. 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Το Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

5. Τεχνική Έκθεση. 

6. Τα Τεχνικά στοιχεία (Τεχνική περιγραφή της προσφοράς του Αναδόχου). 
 

Άρθρο 4ο.  Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντας προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του 
συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.  (άρθρο 105 παρ.4 &5 
του Ν.4412/2016) 
                    
Άρθρο 5ο.  Σύμβαση 
Η Σύμβαση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016). 
 
Άρθρο 6ο.  Εγγύηση καλής εκτελέσεως 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και 
κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 



 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα 
από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 
κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β & παρ.4 
του Ν.4412/2016). 

 
Άρθρο 7ο.  Χρόνος παράδοσης - Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 
Ο χρόνος παράδοσης είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Για 
παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του 
Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 8ο.  Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 
Άρθρο 9ο.  Παραλαβή υλικών – Πληρωμή 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221.  
Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει μετά την παραλαβή (άρθρο 200 παρ.2α του  
Ν.4412/2016). 

 
 

Άνω Καλεντίνη, 2 . 11 . 2018 Άνω Καλεντίνη, 2 . 11 . 2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΦΟΥ  

 ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

  ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΕΖΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ           

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Ανήκει στην υπ΄ αριθμ. ………………………………. Διακήρυξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη) 

 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………....................................................…………………………………................... 

Νομική μορφή: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ: …………………………………………………….……………. ΔΟΥ ………………………………………..…………………………… 

Έδρα ……………………………………...................................................................................................................  

Οδός …………………...............................................................……………………………. Αριθμός ………….………… 

Τηλέφωνο …………………….......................................................................................…………………………………  

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………..………………...................... 

 

 

 

(Ημερομηνία) ...... / .......  / ....... 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Προμήθεια ενός (1) νέου 
μηχανήματος έργου 

(λαστιχοφόρου φορτωτή – 
εκσκαφέα) 

τεμάχιο 1   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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