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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ     
                                                                                                                 Νίκαια 13-06-2018  
              Αριθμ. Πρωτ.: 9569 
 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ» 
 
 
 
 
 
 

Περιεχόμενα 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ 
 

Ο  ∆ήµος Κιλελέρ µε την  παρούσα του  µελέτη προτίθεται  να  προβεί στην προµήθεια   
δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων μεταχειρισμένων για τις ανάγκες της  Τεχν ικής  
Υπηρεσίας  του ∆ήµου, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν γ ι α  την εκτέλεση έργων υποδομής 
Η εν λόγω προµήθεια κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ευχερή εκτέλεση εργασιών 
αρμοδιότητας του Δήμου και κατ’ επέκταση συµβάλει στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων του ∆ήµου µας.  

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισµός της παραπάνω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (147.200,00€),       συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

 
Η ανωτέρω δαπάνη θα πραγµατοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 
2018, και συγκεκριµένα σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 30.7132.01, στον οποίον είναι 
εγγεγραµµένο το ποσό των 147.200,00€. 

 
α/α  

Περιγραφή Προµήθειας 
 

Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδας   µε 
ΦΠΑ 

Συνολική 
∆απάνη µε 

ΦΠΑ 

1 Μεταχειρισμένα Φορτηγά ανατρεπόμενα  2 73.600,00€ 147.200,00€ 
 ΣΥΝΟΛΟ 147.200,00€ 

                                                    Νίκαια, 13-06-2018                                           
               Ο Συντάξας                                                                 Θεωρήθηκε 

                        Ο Δήμαρχος 
 

            Κουκούτσης Ιωάννης  
             Μηχανολόγος Μηχανικός                              Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άρθρο 1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Τα υπό προμήθεια φορτηγά, όπως  προδιαγράφεται στη συνέχεια, θα φέρουν σήμανση CE και 
θα είναι συμμορφωμένα με τους κανόνες της τεχνικής και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περί 
νόμιμης κυκλοφορίας και ασφαλούς οδήγησης. 
 
Άρθρο 2. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
Α. 2 φορτηγά βαρέος τύπου 

Να είναι  μεταχειρισμένα, με απώτερο έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2012. 
Να είναι 3 ή 4 αξόνων με κίνηση σε  τουλάχιστον 2. 
Το ωφέλιμο βάρος τους να είναι από 15 μέχρι 40 τν  
Να διαθέτουν υδραυλικό μηχανισμό ανατροπής. 
Να διαθέτουν ΑΒS. 
Να διαθέτουν καρότσα ενισχυμένη, βαρέως τύπου, κατάλληλη για τη μεταφορά αδρανών. 
Ο κινητήρας να είναι πετρελαιοκίνητος, με ονομαστική ισχύ από 300 έως 450 HP.  
Η καμπίνα οδηγού - επιβατών θα είναι 2 θέσεων (οδηγός και 1 επιβάτης) τουλάχιστον. 
Να διαθέτουν υδραυλικό τιμόνι. 

 
Τα φορτηγά θα παραδωθουν εντός  30 ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού στις 
εγκατατσάσεις του Δήμου Κιλελέρ.  
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  
η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
 
Κριτήρια ανάθεσης προσφοράς 
Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  θα  προσδιοριστεί  στη  βάση  της  
βέλτιστης σχέσης   ποιότητας-τιμής   που   θα   προκύψει   από   την   αξιολόγηση   των   
Τεχνικών   και   Οικονομικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 
διαγωνιζόμενων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές 
βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Α/Α 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντ. Βαρύτητας % 

1  Ηλικία οχήματος από πρωτη κυκλοφορία 8 

2  Ιπποδύναμη κινητήρα 8 

3  Ωρες λειτουργίας 10 

4  Ωφέλιμο βάρος 14 

5  Διαστάσεις χώρου φόρτωσης 12 

6  Κατάσταση υποσυστημάτων διεύθυνσης, ανατροπής, μετάδοσης  14 

7  Κατάσταση ηλεκτρολογικών 6 
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8  Κατάσταση συστήματος πέδησης – αναρτήσεων, ABS 10 

9  Εκταση διάβρωσης υλικών (σκουριές) 12 

10  Κατάσταση – ανέσεις καμπίνας 6 

  Σύνολο Συντελεστών Βαρύτητας Κριτηρίων 100 

 
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια. 
 
2.3.2  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης Κ1 έως Κ4 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 βάση τα στοιχεία της  προσφοράς. 
 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί 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 : 
                                             
ΣΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +… + σν*Κν 
 
Όπου σ1, σ2 κλπ. είναι η συνολική βαθμολογία που έλαβε ο διαγωνιζόμενος σε κάθε κριτήριο, 
πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου.  
Κριτήρια με βαθμολογία (σ) μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
 
Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ 
είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 
ΣΤΠ 

Σε περίπτωση προσφορών με ίδιο λόγο Λ (ισοδύναμες προσφορές), προσωρινός Ανάδοχος 
ανακηρύσσεται ο έχων το μέγιστο συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς ΣΤΠ. 
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισοδύναμες προσφορές. 
 
 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

 Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει, οπωσδήποτε (επί ποινή αποκλεισμού): 
 Την άδεια του οχήματος 
 Την τελευταία βεβαίωση ΚΤΕΟ 
 Πιστοποιητικό ABS 
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 Σε κάθε όχημα θα γίνει έλεγχος από αρμόδιο μηχανικό του Δήμου. Για τον έλεγχο 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν και υπηρεσίες τρίτων (εμπειρογνωμώνων, τεχνικών) κατά την 
κρίση του Δήμου. Για το σκοπό αυτό τα οχήματα πρέπει να οδηγηθούν σε σημείο που θα 
υποδείξει ο Δήμος με δαπάνες του υποψηφίου μειοδότη. Αν αυτό δεν είναι ευχερές (ληγμένο 
ΚΤΕΟ, παραδομένες πινακίδες, κλπ) τότε ο έλεγχος θα γίνει στις εγκαταστάσεις του υποψηφίου 
αφού δύο άτομα επιλογής του Δήμου μετακινηθούν γι’ αυτό το σκοπό με δαπάνες του 
υποψηφίου.  
 

                                  Νίκαια, 13-06-2018                                         
  

Ο Συντάξας                                                                 Θεωρήθηκε 
                   Ο Δήμαρχος 

 

                       Κουκούτσης Ιωάννης  
           Μηχανολόγος Μηχανικός                              Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος 


