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ΠΡΟΣ: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΘΕΜΑ: Προσφορά για τη Μίσθωσης τριών (3) οχημάτων τύπου VAN για τη μεταφορά 

προσώπων και μίσθωση ενός (1) οχήματος τύπου VAN Cargo 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

NAI / OXI 

εκτός αν αναφέρεται «ανάπτυξη 

απάντησης» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής [ανάπτυξη απάντησης] 

Βενζινοκίνητο: 

Πετρελαιοκίνητο: 

Cargo: 

Να αναφερθεί το μοντέλο [ανάπτυξη απάντησης] 

Βενζινοκίνητο: 

Πετρελαιοκίνητο: 

Cargo: 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Πετρελαιοκινητήρας (ντίζελ), υψηλής απόδοσης ισχύος με υπερσυμπιεστή, 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκπομπής μέχρι και 170 gr/km C02 

υδρόψυκτος, κυβισμού 2000 και άνω κυβικών εκατοστών. Hp 120 και άνω 

  

Όχημα με Βενζινοκινητήρα έως 2000 κυβικά   

Η απαιτούμενη - αποδιδόμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 74Kw και η μεγίστη 

ροπή στρέψης τουλάχιστον 170 Νm, υπολογιζόμενα κατά την οδηγία 

89/491/EEC 

  

Καύσιμο κινητήρα: πετρέλαιο (ντίζελ)   

Κατηγορία εκπομπών ρύπων: τουλάχιστον EURO 6   

Κατανάλωση (μέση συνδυασμένου κύκλου): έως 6,6 lt/100km    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τιμόνι μηχανικό με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο καθ' 

ύψος  
  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Μονό διαφορικό τουλάχιστον    

Μηχανικό (προτιμητέο) πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεων εμπρός και μίας (1) 

όπισθεν ή αυτόματο  
  

Ο συμπλέκτης είναι υδραυλικός   
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ΧΩΡΟΙ 

Το υπό προμήθεια όχημα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου αμαξώματος 

(τύπου VAN), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά εννέα (9) ατόμων 

(συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) 

  

Το υπό προμήθεια όχημα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου αμαξώματος 

(τύπου VAN Cargo), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά τριών (3) ατόμων 

(συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 

550 κιλών (kg) 

  

Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμο όγκο χώρου φόρτωσης 

τουλάχιστον δέκα κυβικών μέτρων (10 m3) 
  

Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει σχάρα στην οροφή   

Το υπό προμήθεια όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμη επιφάνεια φόρτωσης 

με δυνατότητα φόρτωσης τουλάχιστον τριών (3) ευρωπαλετών 
  

Το υπό προμήθεια όχημα διαθέτει δύο (2) πίσω πόρτες για να διευκολύνεται 

η φόρτωσή του. μία πλαϊνή πόρτα συρόμενη και μία πίσω πόρτα ανοιγόμενη 
  

Το υπό προμήθεια όχημα VAN Cargo διαθέτει άδεια για τρεις (3) επιβάτες, 

ήτοι δύο (2) συν ένας (1) ο οδηγός, καθώς και έγκριση τύπου για την 

κυκλοφορία του στην Ελλάδα 

  

Το υπό προμήθεια όχημα είναι όχι παλαιότερης κατασκευής του 2010 και με 

έως 150.000 χλμ. κατά την παράδοση 
  

ΦΩΤΑ 

Φώτα, προβολείς, προβολείς ομίχλης κλπ. σύμφωνα με τον ΚΟΚ   

Ρυθμιζόμενος φωτισμός στην καμπίνα οδηγού τουλάχιστον    

Φωτισμός οπισθοπορείας    

Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων πορείας από τη θέση του οδηγού    

ΤΡΟΧΟΙ 

Τέσσερα (4) ελαφρώς μεταχειρισμένα τεμάχια ελαστικών, γνωστής και 

αναγνωρισμένης εταιρείας  
  

Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων   

Ατσάλινες ζάντες δεκαπέντε ιντσών (15”) ελάχιστο    

ΧΡΩΜΑ 

Ασημί ανοικτού χρώματος ή λευκό ή μπλε [ανάπτυξη απάντησης] 

Βενζινοκίνητο: 

Πετρελαιοκίνητο: 

Cargo: 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Ανεξάρτητο και στους τέσσερις τροχούς, με αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε 

κάθε τροχό ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής (ευσταθής) κίνηση του 

οχήματος και η άνεση των επιβαινόντων με αντιστρεπτική ράβδο, καθώς και 

ανάρτηση τύπου Mc Pherson εμπρός 
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Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας ESP   

ΑΜΑΞΩΜΑ 

Το αμάξωμα είναι ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, με πλήρη αντισκωριακή 

προστασία κατά το στάδιο της κατασκευής του. Είναι απαραίτητη δε η 

ενίσχυσή του σε ιδιαίτερα ευπαθή και βασικά σημεία, όπως για παράδειγμα 

στους θόλους των τροχών, στα σημεία συνδέσεων και στις δοκούς  

  

Διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές (οδηγού, συνοδηγού) συνήθους τύπου 

με κλείθρο και αυτόματο κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ασφαλιζόμενες και με 

ηλεκτρικά παράθυρα με κρύσταλλα ασφαλείας TRIPLEX  

  

Διαθέτει συρόμενη πόρτα με άνοιγμα τουλάχιστον 1m στην πλευρά του 

συνοδηγού 
  

Τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα    

Τα παράθυρα του οχήματος είναι ασφαλείας TRIPLEX    

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός    

Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι    

Σύστημα ακινητοποίησης αυτοκινήτου (immobilizer)    

ΚΑΜΠΙΝΑ 

Άνετη επιβίβαση - αποβίβαση του οδηγού και των επιβατών    

Ρυθμιζόμενα καθίσματα με ταπετσαρία υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στη 

χρήση και στο καθάρισμα  
  

Δάπεδο επιστρωμένο με μοκέτα άριστης ποιότητας    

Προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα    

Εργοστασιακός κλιματισμός   

Ικανό χώρο για μικροαντικείμενα    

Υποβραχιόνια και χειρολαβές στήριξης στο χώρο οδηγού    

Εγκατεστημένο Radio /CD player / περιφερειακά ηχεία κατάλληλης ισχύος / 

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS) 
  

Θήκες και επαρκής χώροι αποθήκευσης για μικροαντικείμενα    

Πλήρη όργανα ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων, ρολόι, στροφόμετρο, μετρητή 

χιλιομέτρων, μετρητή ταχύτητας και γενικά όλα τα απαραίτητα όργανα για 

ασφαλή οδήγηση 

  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη 

μέγιστη δυνατή ενεργητική και παθητική ασφάλεια 
  

Αερόσακοι οδηγού    

Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες με προεντατήρες και 

ρυθμιστή δύναμης 
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Διπλού κυκλώματος υδραυλικά ενισχυμένα με SERVO, δισκόφρενα 

αεριζόμενα εμπρός, δισκόφρενα πίσω και μηχανικό χειρόφρενο στους πίσω 

τροχούς 

  

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος A.B.S. τελευταίας γενιάς καθώς και όλα τα 

συνεργαζόμενα συστήματα ασφαλείας 
  

Η όλη κατασκευή του οχήματος πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που 

απορρέουν από τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις του Υπουργείου 

Μεταφορών το συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Επίσης είναι τέτοια, ώστε κατά 

τη μεταφορά του προσωπικού και των εμπορευμάτων να προσφέρουν 

ασφάλεια, άνεση και προστασία 

  

Στο βασικό απαραίτητο εξοπλισμό του οχήματος περιλαμβάνεται 

οπωσδήποτε, πυροσβεστήρας αυτοκινήτου, κιβώτιο παροχής "πρώτων 

βοηθειών", γιλέκο φωσφοριζέ, τριγωνική προειδοποιητική πινακίδα, 

εφεδρικός τροχός, ανάλογα και επαρκή εργαλεία επισκευής καθώς και ένα 

ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για την χειμερινή περίοδο 

  

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Το όχημα θα παραδοθεί στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής στη Λέσβο, 1ο χλμ. 

Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών, το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες από την 

υπογραφή της Σύμβασης 

  

Το προσφερόμενο είδος έχει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τη Δήλωση 

Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του, η οποία και δηλώνει ότι το προϊόν 

πληροί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες  

  

Το όχημα είναι γνωστής μάρκας και θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή 

προς κυκλοφορία, αφού ο Προμηθευτής έχει διεκπεραιώσει όλες τις 

διαδικασίες για την κυκλοφορία του, με ευθύνη του και δαπάνη του 

  

Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από το Ειδικό Σήμα Τελών 

Κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος. Στην τιμή μονάδας 

συμπεριλαμβάνονται παντός είδους δαπάνες αναγκαίες για τη νόμιμη 

κυκλοφορία του οχήματος (εκτελωνισμοί, μεταφορικά, διάφορα λοιπά έξοδα 

κ.λ.π.) 

  

Στη διάρκεια της Σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς που δεν 

προέρχεται από άμεσο λάθος του προσωπικού της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., το 

όχημα θα αντικαθίσταται δωρεάν και σε ανώτατο διάστημα έξι (6) ωρών, με 

ίδιο, αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών όχημα 

  

Υπάρχει εγγύηση - δήλωση του Προμηθευτή για την υποστήριξη του 

οχήματος σε γνήσια ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο service για το 

διάστημα ισχύς της Σύμβασης 
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Σε περίπτωση υλικών ζημιών, για τις οποίες ευθύνεται καθαρά η Αναθέτουσα 

Αρχή, ο Προμηθευτής δέχεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να απευθύνεται σε 

δικό της συνεργείο 

  

Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από πιστοποιητικό Τελωνείου με 

ημερομηνία παραγωγής και αναλυτικά PROSPECTUS στην Ελληνική γλώσσα 
  

Έγκριση τύπου οχήματος και αναγκαία πιστοποιητικά ΚΤΕΟ    

 

Σημείωση: Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο «ΝΑΙ» στην περίπτωση 

που το όχημα πληροί την προδιαγραφή ή «ΟΧΙ» στην περίπτωση που δεν την πληροί. 

Οποιαδήποτε άλλη απάντηση ή κείμενο δεν θεωρούνται αποδεκτά, πλην εκείνων των 

περιπτώσεων, όπου η Αναθέτουσα Αρχή σημειώνει «ανάπτυξη απάντησης». 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………………….. 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

  

…..……………………………………..  
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)   


