
Υπόδειγμα Τεχνικής Προζφοράς για 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ » 

Τποέργο 3 της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 88.040,00 € ΜΕ 24% Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ: 

ΚΑΔΟΙ  ΓΙΑ  ΕΝΣΤΠΟ ΧΑΡΣΙ 1100 lt 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 υμφωνία Σεχνικισ Προςφοράσ προσ 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

ΝΑΙ   

2 φςτθμα ανάρτθςθσ-Περιγραφι: 

φςτθμα πείρου ανάρτθςθσ κάδoυ για 
ανφψωςθ και ανατροπι από αντίςτοιχουσ 
διεκνϊν προδιαγραφϊν ανυψωτικοφσ 
μθχανιςμοφσ απορριμματοφόρων οχθμάτων 
και πλυντθρίων κάδων, τφπου περιςτροφζα 
με πείρουσ ανάρτθςθσ και τφπου χτζνασ. 

Τλικά Ποιότθτασ-Διαςτάςεισ (μικοσ-
διάμετροσ και ςυνολικό μικοσ βάςθσ 
πείρου). 

ΝΑΙ   

3 φςτθμα πζδθςθσ-Περιγραφι: 

φςτθμα ποδομοχλοφ. Τλικά Ποιότθτασ 

ΝΑΙ   

4 Βάςεισ κάδου-Περιγραφι: 

Βάςεισ ςτιριξθσ τροχϊν με το ςϊμα του 
κάδου απορριμμάτων, 

Τλικά Ποιότθτασ τροχϊν και ηαντϊν, 
διαςτάςεισ, διάμετροσ και πάχοσ τροχϊν και 
ηαντϊν, δυνατότθτα περιςτροφισ αυτϊν 
κατά 360ο 

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

5 Κυρίωσ ϊμα κάδου-Περιγραφι: 

 

Ενίςχυςθ του εμπρόςκιου και οπίςκιου 
πλευρικοφ τοιχϊματοσ του ςϊματοσ του 
κάδου με κάκετεσ νευρϊςεισ κακ’ όλο το 
φψοσ του τοιχϊματοσ. 

 

Πάχοσ τοιχωμάτων ςϊματοσ κάδου 
(πλευρικϊν και δαπζδου). 

 

Χειρολαβζσ του ςϊματοσ του κάδου : 

4 μονομπλόκ με το ςϊμα χειρολαβζσ, 
ςτακερά καταςκευαςμζνεσ  από τθ πρζςα 
και το καλοφπι καταςκευισ 

2 πρόςκετεσ αφαιροφμενεσ χειρολαβζσ  ςτο 
μζςο του ςϊματοσ των πλευρικϊν 
τοιχωμάτων 

 

ΝΑΙ   

6 Καπάκι κάδου-Περιγραφι: 

Τλικά Ποιότθτασ καπακιοφ, μικοσ ακτίνασ 
κφκλου περιςτροφισ καπακιοφ εξωτερικά. 
Σρόποσ ςφνδεςθσ του καπακιοφ με το κυρίωσ 
ςϊμα  του κάδου μζςω ειδικισ μεταλλικισ  ι  
πλαςτικισ μπάρασ  κατάλλθλθσ διατομισ και 
μικουσ  όςο περίπου το πλάτοσ του κάδου 

 

Μεντεςζδεσ ςϊματοσ κάδου για τθν ςφνδεςθ 
με το καπάκι πλάτουσ κατ’ ελάχιςτον 14cm ο 
κάκε ζνασ 

 

Χειρολαβζσ καπακιοφ , μία (1)  χειρολαβι 
τουλάχιςτον ςε κάκε πλευρά (πλευρικά και 
εμπρόσ) 

 

ΝΑΙ   

7 Χωρθτικότθτα κάδου-Ωφζλιμοσ όγκοσ κάδου-
Ωφζλιμο Φορτίο κάδου-Ποιότθτα υλικοφ-
Εργονομία 

Επίδειξθ Δείγματοσ-Λειτουργικά και 
αιςκθτικά χαρακτθριςτικά-υμπεράςματα 
Επίδειξθσ 

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

8 Πιςτοποιθτικά Ποιότθτασ ςφμφωνα με 
Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ από Ε.Ε. 

 

Πιςτοποιθτικά Ποιότθτοσ με ςιμανςθ είτε 
RAL ,είτε GS από  Αναγνωριςμζνα Κζντρα 
Ελζγχου και θ ςιμανςθ αυτι κα είναι 
ανάγλυφα κερμοεκτυπωμζνθ ςτο 
προςφερόμενο κάδο (ςτο ςϊμα ι ςτο 
καπάκι). 

 

Εργοςτάςιο καταςκευισ των πλαςτικϊν 
κάδων, κακϊσ και παραςτατικό 
πιςτοποίθςθσ του εν λόγω εργοςταςίου για 
ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

ΝΑΙ   

9 Χρόνοσ παράδοςθσ ΝΑΙ   

10 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ςε ζτθ ΝΑΙ   

11 Εξυπθρζτθςθ (service) μετά τθν πϊλθςθ, 
διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν και 
τεχνικι βοικεια εκ μζρουσ του προμθκευτι 
μετά τθν πϊλθςθ 

ΝΑΙ   

 

 

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ : 

ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 υμφωνία Σεχνικισ Προςφοράσ προσ 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

ΝΑΙ   

2 χιμα κάδου -Περιγραφι: 

Σο ςχιμα του κάδου να είναι πολυγωνικό 
και ο κομποςτοποιθτισ κα είναι ταχείασ και 
κερμισ κομποςτοποίςθσ με τοιχϊματα 
αεριςμοφ που να επιτρζπουν τον βζλτιςτο 
αεριςμό, αλλά ταυτόχρονα κα αποτρζπουν 
τθν είςοδο εντόμων και τρωκτικϊν. Σα 
τοιχϊματα κα πρζπει να λειτουργοφν 
μονωτικά για αποφυγι πολφ χαμθλϊν ι 
πολφ υψθλϊν κερμοκραςιϊν ςτο 
εςωτερικό του κάδου.   

 

Τλικά Ποιότθτασ-Διαςτάςεισ (μικοσ-πλάτοσ 
– φψοσ και  ςυνολικι χωρθτικότθτα του 
κάδου 

ΝΑΙ   

3 Ο κάδοσ να ζχει μεταβλθτι χωρθτικότθτα, 
ανάλογα με τθν ποςότθτα των 
απορριμμάτων ι τισ ανάγκεσ του χριςτθ. 
Για το ςκοπό αυτό ο κάδοσ κα πρζπει να 
αποτελείται από ανεξάρτθτα ςτοιχεία που 
κα μποροφν να προςκαφαιροφνται, ζτςι 
ϊςτε θ ςυνολικι του χωρθτικότθτα να είναι 
ζωσ και 500 λίτρα 

ΕΠΙΘΤΜΗΣΟ   

4 Καπάκι 

Ο κάδοσ να είναι εφοδιαςμζνοσ με 
πολυγωνικό κουμπωτό καπάκι, το οποίο 
δεν κα παραςφρεται από τον άνεμο, ενϊ 
ταυτόχρονα δεν κα επιτρζπει τθ διείςδυςθ 
τθσ βροχισ. Σο καπάκι κα πρζπει να φζρει 
διατάξεισ αεριςμοφ για βζλτιςτθ 
κυκλοφορία του αζρα ςτο εςωτερικό του 
κάδου. 

 

ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

5 Βάςθ κάδου 

Η βάςθ του κάδου να είναι ανοιχτι, ζτςι 
ϊςτε να επιτρζπεται ο άμεςοσ εμβολιαςμόσ 
των οργανικϊν απορριμμάτων από τουσ 
μικροοργανιςμοφσ εδάφουσ. 
Επιπροςκζτωσ, να επιτρζπεται θ άμεςθ 
αποςτράγγιςθ των διαςταλλαγμάτων, 
περιορίηοντασ ζτςι τθν υγραςία 
αποικοδόμθςθσ ςτα επικυμθτά επίπεδα, 
επιταχφνοντασ τθ διαδικαςία 
κομποςτοποίθςθσ και τθν παραγωγι 
υψθλισ ποιότθτασ εδαφοβελτιωτικοφ. 

 

ΝΑΙ   

6 Καπάκι κάδου-Περιγραφι:  

Τλικά Ποιότθτασ καπακιοφ, μικοσ ακτίνασ 
κφκλου περιςτροφισ καπακιοφ εξωτερικά. 
Σρόποσ ςφνδεςθσ του καπακιοφ με το 
κυρίωσ ςϊμα  του κάδου μζςω ειδικισ 
μεταλλικισ  ι  πλαςτικισ μπάρασ  
κατάλλθλθσ διατομισ και μικουσ  όςο 
περίπου το πλάτοσ του κάδου ι αντίςτοιχθσ 
διάταξθσ. 

ΝΑΙ   

7 Χωρθτικότθτα κάδου-Ωφζλιμοσ όγκοσ 
κάδου-Ωφζλιμο Φορτίο κάδου-Ποιότθτα 
υλικοφ-Εργονομία   

Επίδειξθ Δείγματοσ-Λειτουργικά και 
αιςκθτικά χαρακτθριςτικά-υμπεράςματα 
Επίδειξθσ 

ΝΑΙ   

8 Πιςτοποιθτικά Ποιότθτασ ςφμφωνα με 
Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ από Ε.Ε. 

Εργοςτάςιο καταςκευισ των πλαςτικϊν 
κάδων, κακϊσ και παραςτατικό 
πιςτοποίθςθσ του εν λόγω εργοςταςίου για 
ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

ΝΑΙ   

9 Χρόνοσ παράδοςθσ ΝΑΙ   

10 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ςε ζτθ ΝΑΙ   

11 Εξυπθρζτθςθ (service) μετά τθν πϊλθςθ, 
διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν και 
τεχνικι βοικεια εκ μζρουσ του προμθκευτι 
μετά τθν πϊλθςθ 

ΝΑΙ   

 

         Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
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