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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Τα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ζπαζηήξα νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη αληαιιαθηηθά ηεο ίδηαο πνηόηεηαο κε ηα κέξε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραλήκαηνο  

θαη ηα νπνία παξάγνληαη κε ηηο ηππνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

ζπαζηήξα, ή αληαιιαθηηθά εθάκηιιεο πνηόηεηαο πνπ θαηαζθεπάδνληαη από νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ε νπνία 

κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα πηζηνπνηήζεη όηη ηα αληαιιαθηηθά πνπ θαηαζθεπάδεη έρνπλ ηελ ίδηα πνηόηεηα κε ηα 

κέξε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζρεηηθνύ νρήκαηνο (ζπαζηήξα) θαη πάληα θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ θαλνληζκνύ ΔΚ αξηζ.1400/2002 ή ηεο αλαζεώξεζήο ηνπ (ΔΚ 461/2010) θαη άξηζηεο πνηόηεηνο (όρη 

δηαινγήο, όρη κεηαρεηξηζκέλα). 

 

Ο ρξόλνο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ελόο (1) έηνπο. Ο  νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώζεη ηνλ ρξόλν εγγύεζεο πνπ πξνζθέξεη.  

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

A. Άζκηζη επαγγελμαηικής δραζηηριόηηηας: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη λα αζθεί 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην θύξην αληηθείκελν ηεο Μειέηεο– επηζθεπέο νρεκάησλ/κεραλεκάησλ 

έξγνπ. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αληίγξαθν ηνπ επηκειεηεξίνπ ζην νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλνο.   

 

B. Τετνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ εκπεηξία 

γηα λα εθηειέζεη ηελ Σύκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηόηεηαο.  

Γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη, λα δειώζεη κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ όηη: 



1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2016-2017-2018) έρεη εθηειέζεη ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ην 

αληηθείκελν ηεο ππό αλάζεζεο Σύκβαζεο-επηζθεπέο νρεκάησλ/κεραλεκάησλ έξγνπ, ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο ή 

κεγαιύηεξεο ηνπ 100% ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο Φ.Π.Α (δει. ύςνπο 11.500,00€) 

2. Γηαζέηεη ζπλεξγείν κε λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα “Σσνεργείο Επιζκεσής και Σσνηήρηζης Μητανημάηων 

Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε)” ζύκθσλα κε ην ΦΕΚ 242Β’-02/02/2017-αριθμ. ΔΜ/οικ.765. Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο 

ζα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

3. Γηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά ISO 9001 θαη ISO 14001 ή ηζνδύλακα γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ 

θνξησηή 

 

Γ. Οικονομική και τρημαηοοικονομική επάρκεια 

O νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα δειώζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ όηηδηαζέηεη γεληθό θύθιν εξγαζηώλ, αζξνηζηηθά, 

γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (έηε 2016, 2017, 2018) ίζν ή αλώηεξν κε ην 100% ηνπ ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο Φ.Π.Α (δει. ύςνπο 11.500,00€). 

 

Μεηά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο γηα ππνγξαθή ηεο Σύκβαζεο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξνζθνκίζεη 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά γηα ηα  Β. θαη Γ. (απνδεηθηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ζπλαθώλ κε 

ην αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Σπκβάζεσλ ή ππεξεζηώλ, απαξαίηεηα ISO, ηζνινγηζκνύο  ηειεπηαίαο ηξηεηίαο). 
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