
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΟΚΤΩ (8) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.400 ΛΙΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

Α/Α ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Οι υπόγειοι κάδοι θα παραδοθούν και θα 
εγκατασταθούν περαιτέρω σε σημεία που θα 
υποδειχθούν από τον Φορέα μας. 

ΝΑΙ   

2 Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων 
κάδων οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης τους θα 
πραγματοποιηθούν με δαπάνη του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

3 Το σύστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλο 
για συνεργασία με τον υφιστάμενο στόλο 
απορριμματοφόρων του δήμου, δηλαδή συμβατικού 
τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης με 
μηχανισμό τύπου πρέσας και κατάλληλο για 
συνεργασία με τους υφιστάμενους κάδους 
απορριμμάτων. 

ΝΑΙ   

4 Η δε εκκένωση τους θα επιτυγχάνεται είτε με 
προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής, 
είτε με ανύψωση με σύστημα τύπου «χτένας» του 
ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου 
οχήματος με τον οποίο ανατρέπονται οι συμβατικοί 
τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων. 

ΝΑΙ   

5 Το υπόγειο σύστημα κάδων απορριμμάτων θα 
αποτελείται από κατάλληλη μεταλλική κατασκευή με 
ηλεκτρική λειτουργία του υπόγειου συστήματος, μέσω 
κατάλληλης σύζευξης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.  

Θα φέρει 4 κάδους απορριμμάτων τροχήλατους, 
τοποθετημένους εν σειρά, οι οποίοι θα ακολουθούν τα 
STANDARDS ΕN 840-2/5/6 και θα είναι ικανοί να 
δεχθούν οικιακά και εμπορικά απορρίμματα 
χωρητικότητας 1.100  λίτρων ο καθένας.  

ΝΑΙ   

6 Τα απορρίμματα θα εισέρχονται από τις  θυρίδες 
εισαγωγής και θα καταλήγουν απευθείας στους 
υπογειοποιημένους κάδους. 

Στη φάση της αποκομιδής των απορριμμάτων, ο 
αρμόδιος υπάλληλος, θα δίδει κίνηση μέσω κατάλληλου 
χειριστηρίου, με το οποίο θα ανυψώνει το υπόγειο 
σύστημα αποκαλύπτοντας τους κάδους προς 
αποκομιδή.  

Η κάτω επιφάνεια του συστήματος υπογείων κάδων, 
μόλις ανυψωθεί το σύστημα, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
είναι στο ίδιο επίπεδο με το ύψος του εδάφους, ώστε οι 
κάδοι να εκκενώνονται και να επανατοποθετούνται 
απρόσκοπτα στη θέση τους και στη συνέχεια να 
κατεβαίνει το σύστημα στην αρχική του θέση. 

 

ΝΑΙ   



 ΦΡΕΑΤΙΟ    

7 Το υπόγειο τμήμα θα αποτελείται από μια τάφρο, που 
θα ανοίξει με έξοδά του ο ανάδοχος για το σύστημα των 
τεσσάρων υπόγειων κάδων. 

Θα κατασκευαστεί τοιχίο πάχους 15 cm από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή 
στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή 
των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή 
τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος. 

 Ο πυθμένας θα είναι και αυτός κατασκευασμένος από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ιδίου πάχους (15 cm). 

 Σε τυχόν περίπτωση εισροής υδάτων (π.χ. έκτακτα 
καιρικά φαινόμενα), η αποστράγγισή τους γίνεται μέσω 
αντλίας.  

ΝΑΙ   

8 Το υλικό κατασκευής είναι οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου 
C20/25, ίδιου τύπου και για τον πυθμένα, με δοσολογία 
150 kg/m3 και με οπλισμό μονή ατσάλινη σχάρα 
Φ12/20.  Ο πυθμένας θα φέρει λεκάνη απορροής, 
διαστάσεων 50 cm x 50 cm x 40 cm, εντός της οποίας θα 
τοποθετηθεί αντλία για την απορροή τυχόν υγρών.  

ΝΑΙ   

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.    

 • Υπόγειο τμήμα.    

9 Το τμήμα αυτό θα  εδράζεται και πακτώνεται στον 
πυθμένα του φρεατίου. Πάνω σε αυτή τη βάση θα είναι 
προσαρμοσμένος ο μηχανισμός ανύψωσης του 
υπογείου συστήματος.  

Στο κατώτερο τμήμα θα είναι προσαρμοσμένη η 
πλατφόρμα του υπογείου συστήματος. Η πλατφόρμα θα 
είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στα αναπτυσσόμενα φορτία 
(>500Kg/m2) και θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης για 
απόλυτη οριζοντιοποίηση. 

 Το πλαίσιο τους θα είναι κατασκευασμένο από 
κατάλληλους κοιλοδοκούς. 

Η πλατφόρμα αυτή, θα είναι επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς,  γαλβανισμένη εν θερμώ, μετά την πλήρη 
συγκόλληση των μεταλλικών μερών μεταξύ τους για την 
μέγιστη δυνατή προστασία της έναντι της σκουριάς. 

Σε δεύτερο, χωριστό, μικρό φρεάτιο θα τοποθετηθεί το 
σύνολο του υδραυλικού υποσυστήματος το οποίο θα 
είναι πλήρως επισκέψιμο από το τεχνικό προσωπικό σε 
περίπτωση βλάβης κλπ. 

ΝΑΙ   

•  Υπέργειο τμήμα    

10 Το υπόγειο τμήμα θα καλύπτεται από μια υπέργεια 
πλατφόρμα, η οποία θα βρίσκεται στη στάθμη του 
πεζοδρομίου.  

Θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα ποιότητας 
S235JR με αντιολισθητική επιφάνεια.  

ΝΑΙ   



Η πλατφόρμα αυτή, θα πρέπει να εφάπτεται στο 
πεζοδρόμιο και ουσιαστικά να μη δημιουργεί καμία 
υψομετρική διαφορά με αυτό και με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να υπάρχει επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή 
έκλυσης δυσάρεστων οσμών αλλά και της εισροής 
νερών εντός του φρεατίου και των κάδων.  

Πάνω στην πλατφόρμα αυτή, θα προσαρμόζονται 
τέσσερις  θάλαμοι με τις θυρίδες εισαγωγής 
απορριμμάτων, οι οποίοι θα είναι κυλινδρικής μορφής, 
τοποθετημένοι εν σειρά, ύψους περίπου 1,00m και 
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSΙ 304.  

Η προσαρμογή τους στην πλατφόρμα θα πρέπει να είναι 
απόλυτα στεγανή και τοποθετημένοι έτσι, ώστε οι 
θυρίδες να οδηγούν σχεδόν στο κέντρο του κάθε κάδου 
τα απορρίμματα, για καλύτερη κατανομή τους.  

Ο θάλαμοι, θα φέρουν στρόγγυλα στόμια ο καθένας, 
βαμμένα σε χρώμα επιλογής του φορέα μας 
κατάλληλων διαστάσεων έτσι ώστε να μπορεί να 
δέχεται μεγάλες σακούλες με οικιακά απορρίμματα.  

11 Τα καπάκια θα ανοίγουν 

α) Μέσω  χειρολαβής με απλό τράβηγμα προς τα επάνω 
και θα κλείνει αργά και ομαλά προς αποφυγή 
τραυματισμών μέσω κατάλληλου μηχανισμού και 

ΝΑΙ   

 β)Μέσω  ποδομοχλού  και θα κλείνει ομοίως αργά και 
ομαλά προς αποφυγή τραυματισμών μέσω κατάλληλου 
μηχανισμού. 

ΝΑΙ   

 ΒΑΦΗ    

12 Όλος ο μεταλλικός σκελετός της κατασκευής που είναι 
υπογειοποιημένος εντός του φρεατίου, θα πρέπει να 
έχει υποστεί  θερμό γαλβάνισμα μετά την πλήρη 
συγκόλλησή των μεταλλικών μερών μεταξύ τους, για την 
μακροχρόνια προστασία τους έναντι της σκουριάς. 

ΝΑΙ   

13 Οι υπέργειες θυρίδες θα είναι κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα (Inox) και για καλαισθησία αλλά και 
για μακρόχρονη αντοχή τους στην οξείδωση.  

ΝΑΙ   

14 Τα καπάκια των θυρίδων πρέπει να διατίθενται σε 
διάφορες αποχρώσεις και θα πρέπει να είναι βαμμένα 
με βαφή φούρνου και για καλαισθησία αλλά και για την 
καλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος σε χρώμα 
επιλογής του φορέα μας.  

ΝΑΙ   

 ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το σύστημα υποχρεωτικά θα διαθέτει: 

 

 

15 Ελαιοδυναμικό σύστημα,  

το οποίο θα αποτελείται από γκρουπ τριφασικoύ 
ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 3 ΚW και δοχείου 
αλουμινίου 20 lt με αναπνευστικό, ελαιοδείκτη, 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα NG6 διεύθυνσης ροής, 

 

ΝΑΙ 

  



ανακουφιστική βαλβίδα υπερφόρτωσης και με αντλία 
παροχής λαδιού τουλάχιστον 3,8 lt/min.  

Το σύστημα θα ανυψώνεται από δύο ισχυρούς 
υδραυλικούς κυλίνδρους. Αυτοί τροφοδοτούνται με 
ελαστικούς σωλήνες τύπου R2AT υψηλής πίεσης.  Η 
πίεση λειτουργίας, υπολογισμένη για την ανύψωση 
είναι τουλάχιστον 110 bar 

16 Στο γκρουπ θα είναι εγκατεστημένο σύστημα για 
τοποθέτηση  χειροκίνητης υδραυλικής αντλίας για την 
λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης (διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ή βλάβης του 
ηλεκτρικού συστήματος κ.λ.π) 

ΝΑΙ   

17 Hλεκτρικό σύστημα.  

Το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι σχεδιασμένο με βάση τους 
ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και επιτρέπει μέσω 
κατάλληλων διατάξεων και ασφαλειών, την άψογη και 
ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι κλειστός σε ειδική θήκη 
(προστασία IP 65, Νόρμα EN 60204/1), με ειδικό κλειδί 
ανοίγματος. Κάθε πίνακας είναι καλωδιωμένος και 
μονταρισμένος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Κάθε διακόπτης φέρει ετικέτα για την χρήση του.  

Όλες οι συνδέσεις καλωδίων περιλαμβάνουν 
ακροδέκτες στις κατάλληλες διατομές.  

Όλα τα υλικά και συσκευές που χρησιμοποιούνται για το 
ηλεκτρικό σύστημα είναι κατάλληλα για το περιβάλλον 
στο οποίο εγκαθίστανται και ανταποκρίνονται στις 
διατάξεις CE.  Όλο το ηλεκτρικό σύστημα είναι 
συνδεδεμένο με γείωση. Ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να 
είναι τριφασικός με τάση  380 - 400V με συχνότητα 
κύματος τα 50 Hz. για να μπορεί να κινεί με ευκολία το 
όλο σύστημα και να  μην υπερφορτώνεται  

 

ΝΑΙ 

  

18 • Σε δεύτερο, χωριστό, μικρό φρεάτιο θα τοποθετηθεί 
το σύνολο του ηλεκτροϋδραυλικού υποσυστήματος 
το οποίο θα είναι πλήρως επισκέψιμο από το τεχνικό 
προσωπικό σε περίπτωση βλάβης κλπ. 

ΝΑΙ   

19 Θυρίδες Εισαγωγής Απορριμμάτων 

Στο υπέργειο τμήμα θα υπάρχουν ξεχωριστοί 
καλαίσθητοι θάλαμοι, ένας για κάθε υπογειοποιημένο 
κάδο. 

 

ΝΑΙ 

  

20 Χειριστήριο.  

Η άνοδος και η κάθοδος των υπογειοποιημένων κάδων 
γίνεται μέσω χειριστηρίου το οποίο έχει στη διάθεση 
του ο υπάλληλος καθαριότητας, όπου για λόγους 
πρόσθετης ασφάλειας αυτό λειτουργεί όσο πιέζεται το 
κατάλληλο μπουτόν.  

To χειριστήριο θα πρέπει να τοποθετηθεί είτε σε 
βυθιζόμενη στήλη δίπλα στο κεντρικό φρεάτιο που θα 
ανυψώνεται από το προσωπικό αποκομιδής με ειδικό 
κλειδί  είτε σε σταθερή στήλη δίπλα στο κεντρικό 

 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

  



φρεάτιο ή οποία θα διαθέτει ειδικό κλειδί για την 
ενεργοποίησή της είτε σε μια εκ των στηλών χοάνης.   

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

21 Το σύστημα θα φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια στην χρήση 
μηχανισμών αυτού του τύπου. 

Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί η δήλωση 
συμμόρφωσης   

ΝΑΙ   

 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    

22 Οι κάδοι που χρησιμοποιούνται στο υπόγειο σύστημα 
απορριμμάτων θα είναι πλαστικοί, χωρητικότητας 1.100 
λίτρων ο καθένας και θα ακολουθούν τα ευρωπαϊκά  
STANDARDS ΕΝ 840 2/5/6 

Θα είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και 
βιομηχανικά απορρίμματα, καθώς και αντικείμενα με 
μεγάλο όγκο. 

ΝΑΙ   

23 Ο κάθε κάδος έχει σχήμα κωνικό με μεγάλη 
στεφανοειδή ακτίνα και στρογγυλεμένες γωνίες, ώστε 
να διευκολύνεται η εκκένωση και η πλύση του. 

ΝΑΙ   

24 Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά 
τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα 
του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα θα είναι 
ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η 
παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν ισχυρές κάθετες βαθιές 
νευρώσεις, τουλάχιστον στο εμπρόσθιο και οπίσθιο 
τοίχωμά τους ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση 
των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 

ΝΑΙ   

25 Στα πλευρικά τοιχώματα, εκτός από τις βαθιές 
νευρώσεις, θα υπάρχουν ειδικές ενισχυμένες βάσεις και 
ενίσχυση των πλευρικών τοιχωμάτων για ασφαλή 
στήριξη των βάσεων ανύψωσης του κάδου. 

ΝΑΙ   

26 Στα χείλη του κάδου θα υπάρχει ειδική ενίσχυση με 
σχετική στρογγύλευση, η οποία συγχρόνως προστατεύει 
τα χέρια του χρήστη από τυχόν μικροτραυματισμούς. 

ΝΑΙ   

27 Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου 
στο κέντρο τους είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο 
κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος 
και διαμέτρου 40 χιλιοστών, που χρησιμεύουν για την 
ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης 
κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες) αλλά και για 
την οδήγηση και την ασφάλιση τους σε συγκεκριμένη 
θέση μέσα στο υπόγειο σύστημα κάδων. 

Με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου είναι δυνατή 
η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου 
κτένας. 

ΝΑΙ   

28 Ο κάδος θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές 
κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη 

ΝΑΙ   



μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του από το 
προσωπικό καθαριότητας. 

29 Ο κάδος θα έχει τέσσερις αθόρυβους τροχούς βαρέως 
βιομηχανικού τύπου  με πέλμα από συμπαγές ελαστικό 
αρίστης κατασκευής και ποιότητας, διαμέτρου  200mm, 
αντοχής φορτίου 200 κιλών ο κάθε ένας και ικανότητας 
περιστροφής του περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο, 
έτσι ώστε να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα 
χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. Οι 
δύο από τους τέσσερις τροχούς θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένοι με σύστημα πέδησης. 

Ο κάθε τροχός θα στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα 
μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται με τον κάδο, 
μέσω ειδικής βάσεως, κατάλληλα ενισχυμένης και 
διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία 
και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

ΝΑΙ   

30 Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του 
θα υπάρχει ειδική οπή  με σπείρωμα για την εκροή των 
υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. 

Η οπή αυτή θα καλύπτεται με ειδικό καπάκι και θα 
πρέπει να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

ΝΑΙ   

31 Το βάρος του κάδου θα είναι περίπου 50 Kg και το πάχος 
του σώματος περίπου 6mm.  

ΝΑΙ   

32 Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρημένη 
κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η 
επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου 
ήτοι τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένοι τεχνίτες και 
ένας (1) ηλεκτρολόγος / μηχανολόγος μηχανικός. Να 
κατατεθεί κατάσταση προσωπικού που θα βεβαιώνει τα 
παραπάνω. 

ΝΑΙ   

33 Ο οικονομικός φορέας  διαθέτει συνεργείο για την 
τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων ειδών καθώς 
και ένα τουλάχιστον κινητό συνεργείο. Να κατατεθεί η 
άδεια κυκλοφορίας. 

ΝΑΙ   

34 Ο οικονομικός φορέας  να έχει εκτελέσει κατά την 
διάρκεια των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον μια 
παρόμοια με την δημοπρατούμενη δημόσια σύμβαση, 
σε είδος και ποσότητες κάδων. Να επισυναφθεί στην 
τεχνική προσφορά κατάλογος με τις κυριότερες 
συμβάσεις του οικονομικού φορέα κατά την τελευταία 
τριετία (2018-2019-2020) . Σε περίπτωση δημοσίων 
συμβάσεων αρκεί μια επίκληση του Αριθμού 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) δίχως να 
απαιτείται η αποστολή αντιγράφων των συμβάσεων. 

ΝΑΙ   

35 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, το χρόνο που 
δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των 
ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται 
να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service, δηλαδή το χρόνο 
εγγυημένης λειτουργίας, που δε μπορεί να είναι 
μικρότερος από τα δύο έτη. 

ΝΑΙ   

36 Υπεύθυνη  Δήλωση με το χρόνο παράδοσης, που δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημέρες. 

ΝΑΙ   



37 Θα κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου 
ΕΝ-840/2/5/6 - από πιστοποιημένα  κέντρα - για τους 
προσφερόμενους κάδους, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου 
και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά 
τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, κ.α). 

ΝΑΙ   

38 Θα κατατεθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον 
τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να 
δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των 
υλικών : όριο θραύσης σε  εφελκυσμό, σκληρότητα και 
αντοχή σε διάβρωση. 

ΝΑΙ   

39 Θα προσκομιστεί λίστα όμοιων παραδόσεων του 
προμηθευτή ή του κατασκευαστή των υπόγειων 
συστημάτων ιδίου τύπου (δηλαδή με πλατφόρμα 
ανύψωσης των κάδων), από την οποία θα προκύπτει ότι 
έχει παραδώσει κατά την τελευταία τριετία,  στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ποσότητα υπόγειων 
συστημάτων, τουλάχιστον ίση με την δημοπρατούμενη.  

ΝΑΙ   

39-Α Ο προμηθευτής θα διαθέτει πιστοποίηση για 
κατασκευή εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων 
κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 
(Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001 (Υγιεινής 
και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα 
επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ   

39-Β Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποίηση για 
κατασκευή εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων 
κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 
(Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001 (Υγιεινής 
και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα 
επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ   

40 Θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ότι 
αναλαμβάνει με δική του ευθύνη και έξοδα, να επιδείξει 
στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εφόσον 
απαιτηθεί, εντός δέκα ημερών,  παρόμοιο σύστημα εν 
λειτουργεία στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

 

Ο προσφέρων 
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