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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΣΡΗΣΙΚΩΝ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΟΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

 
Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
κοπόσ 
 
Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια ειδικϊν μετρθτικϊν φορθτϊν ςυςτθμάτων 
για τθ διενζργεια ποςοτικϊν ελζγχων ςτα πρατιρια υγρϊν καυςίμων για τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Μετρολογίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Τπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ. 
τόχοι τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ είναι: 
 
Α) να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Μετρολογίασ για τθν προμικεια δφο (2) 
ειδικϊν μετρθτικϊν φορθτϊν ςυςτθμάτων ποςότθτασ υγρϊν καυςίμων, τα οποία κα τοποκετοφνται 
ςε ειδικά μεταςκευαςμζνα οχιματα και κα υπολογίηουν τθν ποςότθτα υγρϊν καυςίμων με τθν 
οποία ζχουν τροφοδοτθκεί τα εν λόγω οχιματα από πρατιρια λιανικισ πϊλθςθσ υγρϊν καυςίμων, 
παράγοντασ αυτόματα τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ. 
 
Β) να κακορίςει τισ απαιτιςεισ μεταςκευισ τεςςάρων (4) οχθμάτων, ιδιοκτθςίασ τθσ ΓΓΕ ι με 
παραχϊρθςθ χριςθσ ςε αυτιν, τα οποία κα υποδζχονται τα παραπάνω ςυςτιματα. 
 
Γ) να κακορίςει τισ απαιτιςεισ τθσ βάςθσ δεδομζνων, ςτθν οποία κα αποςτζλλονται τθλεματικά τα 
αποτελζςματα των μετριςεων, ο γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ ελζγχου κακϊσ και ο 
χρόνοσ εκτζλεςθσ του ελζγχου. 
 
Σο νομοκετικό πλαίςιο για τθ διεξαγωγι των ωσ άνω ελζγχων τθσ ποςότθτασ των υγρϊν καυςίμων 
αποτελεί θ παρ. 4 του άρκρου 20 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) και θ κατϋεξουςιοδότθςθ 
αυτοφ ΤΑ Φ2-2893/06.12.2013 (ΦΕΚ 3178/Β/13.12.2013), όπωσ ιςχφουν. 
 
 
 
Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
 
 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Γενικζσ Απαιτήςεισ 

1.1 Παροχι ειδικϊν μετρθτικϊν φορθτϊν ςυςτθμάτων 
ποςότθτασ υγρϊν καυςίμων, τα οποία να 
τοποκετοφνται ςε ειδικά μεταςκευαςμζνα 
οχιματα και να υπολογίηουν τθν ποςότθτα υγρϊν 
καυςίμων με τθν οποία ζχουν τροφοδοτθκεί τα εν 
λόγω οχιματα από πρατιρια λιανικισ πϊλθςθσ 
υγρϊν καυςίμων, παράγοντασ αυτόματα τα 
αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ. Από τουσ υπό 
προμικεια μθχανιςμοφσ, ζνασ να υποδζχεται 
βενηίνθ ωσ καφςιμο και ζνασ πετρζλαιο κίνθςθσ 

ΝΑΙ   

1.2 Μεταςκευι τεςςάρων (4) οχθμάτων, ιδιοκτθςίασ 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ι με 
παραχϊρθςθ χριςθσ ςε αυτιν, τα οποία κα 
υποδζχονται τα μετρθτικά ςυςτιματα. Δφο (2) εξϋ 
αυτϊν των οχθμάτων να χρθςιμοποιοφν ωσ 
καφςιμο αμόλυβδθ βενηίνθ και δφο (2) πετρζλαιο 
κίνθςθσ 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1.3 Παροχι βάςθσ δεδομζνων, ςτθν οποία κα 
αποςτζλλονται τθλεματικά τα αποτελζςματα των 
μετριςεων, ο γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ τθσ 
κζςθσ ελζγχου κακϊσ και ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του 
ελζγχου, με αναφορά ςτον εκνικό χρόνο 

ΝΑΙ   

1.4 Παροχι πρωτότυπων εγχειριδίων χριςθσ και 
τεχνικϊν φυλλαδίων/φακζλων με τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά (τεχνικζσ περιγραφζσ, ςχζδια και 
ςχεδιαγράμματα) για το ςφνολο των υπό 
προμικεια ςυςτθμάτων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα 

ΝΑΙ   

2 Μετρητικά Φορητά υςτήματα 

2.1 Κάκε ςφςτθμα κα είναι καινοφριο και άνευ 
προθγοφμενθσ χριςθσ. 

ΝΑΙ   

2.2 Κάκε ςφςτθμα κα ζχει δυνατότθτα απόςπαςθσ 
από τα οχιματα, ςτα οποία εγκακίςταται και 
τοποκζτθςθσ ςε άλλα, για το ςκοπό αυτό, 
μεταςκευαςμζνα οχιματα 

ΝΑΙ   

2.3 Σα ςυςτιματα μζτρθςθσ να υπολογίηουν τον όγκο 
του παραλαμβανόμενου καυςίμου ςτθ 
κερμοκραςία που είχε κατά τθν ζξοδό του από τθν 
αντλία του πρατθρίου, με ποςοςτό ςυνολικοφ 
ςφάλματοσ κατά μζγιςτο 1,0 % 

ΝΑΙ   

2.4 Κάκε ςφςτθμα να περιλαμβάνει δεξαμενι 
ςυλλογισ καυςίμου, τοποκετθμζνθ ςτο χϊρο 
αποςκευϊν των οχθμάτων 

ΝΑΙ   

2.5 Σο ςφςτθμα να παραλαμβάνει τθν προσ ζλεγχο 
ποςότθτα καυςίμου διαμζςου τθσ τάπασ 
πλθρϊςεωσ του οχιματοσ και το καφςιμο να 
καταλιγει ςτθ δεξαμενι ςυλλογισ του φορθτοφ 
ςυςτιματοσ με κατάλλθλθ διάταξθ παράκαμψθσ 
(by-pass) 

ΝΑΙ   

2.6 Ο όγκοσ τθσ δεξαμενισ ςυλλογισ, ςτθν οποία κα 
παραλαμβάνεται το προσ μζτρθςθ καφςιμο, να 
ζχει μζγιςτθ χωρθτικότθτα  τριάντα (30) λίτρων 

ΝΑΙ   

2.7 Σο ςφςτθμα να υπολογίηει με ακρίβεια όγκο 
καυςίμου από πζντε (5) ζωσ είκοςι πζντε (25) 
λίτρα 

ΝΑΙ   

2.8 Σο ςφςτθμα να μετράει τθν παραλθφκείςα 
ποςότθτα καυςίμου με τθν πραγματοποίθςθ 
ακριβοφσ ηφγιςθσ, θ οποία ςε ςυνδυαςμό με  τθ 
μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ πυκνότθτασ κα 
ανάγεται ςε όγκο καυςίμου ι/και να μετράει 
απευκείασ τθν παραλθφκείςα ποςότθτα καυςίμου 
ςε όγκο, ςτθ δεδομζνθ κερμοκραςία (κα 
υπάρχουν θλεκτρονικοί ενδείκτεσ). Προσ τοφτο, 
κάκε ςφςτθμα να περιλαμβάνει υποςφςτθμα 
υπολογιςμοφ όγκου παραλθφκζντοσ καυςίμου 
ι/και υποςφςτθμα ηφγιςθσ (με κατάλλθλεσ 
δυναμοκυψζλεσ) και διάταξθ προςδιοριςμοφ 
πυκνότθτασ. 

ΝΑΙ   

2.9 Σο ςφςτθμα να μετράει τθ κερμοκραςία του 
καυςίμου με θλεκτρονικό/ά κερμόμετρο/α με 
υποδιαίρεςθ ±0,1

ο
C, ςε εφροσ κερμοκραςιϊν 

μζτρθςθσ μεταξφ -10,0 
ο
C και +50,0 

ο
C 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2.10 Σο ςφςτθμα να λαμβάνει μζριμνα για τθν 
αντιςτάκμιςθ του ςφάλματοσ μζτρθςθσ τθσ 
κερμοκραςίασ εξόδου του καυςίμου από τθν 
αντλία, μετά τθν επαφι του με το μζταλλο τθσ 
δεξαμενισ ςυλλογισ καυςίμου (υποςφςτθμα 
αναγωγισ ςφαλμάτων λόγω κερμοκραςίασ), ϊςτε 
να διαςφαλίηεται θ ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ. Οι δφο 
κερμοκραςίεσ δεν μπορεί να διαφζρουν 
περιςςότερο των 20,0 

ο
C 

ΝΑΙ   

2.11 Για τθ μζτρθςθ τθσ μάηασ ι/και του όγκου 
καυςίμου το ςφςτθμα να διακζτει διάταξθ (π.χ. 
αλφάδι υψθλισ ανάλυςθσ, δφο ι τριϊν αξόνων), 
για τθν αντιςτάκμιςθ του ςφάλματοσ μζτρθςθσ 
λόγω τθσ όποιασ τυχαίασ κλίςθσ ζχει το όχθμα,  
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ 

ΝΑΙ   

2.12 Για τθν αντιςτάκμιςθ του ςφάλματοσ μζτρθςθσ 
τθσ μάηασ ι/και του όγκου καυςίμου, λόγω 
διακυμάνςεων τθσ μζτρθςθσ του υγροφ εν κινιςει, 
λόγω κυματιςμοφ, το ςφςτθμα να διακζτει 
κατάλλθλο μζςο αντιςτάκμιςθσ. 

ΝΑΙ   

2.13 Σο ςφςτθμα να περιλαμβάνει θλεκτρονικό 
πυκνόμετρο υψθλισ ανάλυςθσ και ακρίβειασ, 
κατάλλθλο για βενηίνθ και πετρζλαιο, με μζγιςτο 
ςφάλμα μζτρθςθσ  ±0,2% 

ΝΑΙ   

2.14 Σο ςφςτθμα να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ 
πρόςμιξθσ νεροφ ςτο παραλαμβανόμενο καφςιμο. 

ΝΑΙ   

2.15 Σο ςφςτθμα να εξαςφαλίηει ότι δεν κα 
δθμιουργοφνται ςυνκικεσ τζτοιεσ ϊςτε να ςυμβεί 
ςυμπφκνωςθ υδρατμϊν ςτα διάφορα μζρθ του, ςε 
εφροσ ςχετικισ υγραςίασ (RH) 0% - 95% 

ΝΑΙ   

2.16 Η δεξαμενι υποδοχισ καυςίμου κα πρζπει να 
είναι ανοξείδωτθ και καταςκευαςμζνθ από 
απρόςβλθτο από το καφςιμο και τθν υγραςία 
μεταλλικό υλικό, ελάχιςτου πάχουσ δφο (2) 
χιλιοςτϊν και πλιρωσ ςτεγανό (με ςυνεχι ραφι, 
όπου αυτό εφαρμόηει) 

ΝΑΙ   

2.17 Σο ςφςτθμα να περιλαμβάνει δφο (2) ανεξάρτθτα 
μεταλλικά ανοξείδωτου χάλυβα αποκθκευτικά 
δοχεία ςυλλογισ καυςίμου, μζγιςτθσ 
χωρθτικότθτασ δεκαπζντε (15) λίτρων ζκαςτο  

ΝΑΙ   

2.18 Σο ςφςτθμα κα διακζτει αυτόματθ αντλία 
μετάγγιςθσ του καυςίμου από τθ δεξαμενι ςτα 
μεταλλικά αποκθκευτικά δοχεία ςυλλογισ 
καυςίμου. Θα διακζτει και δυνατότθτα 
χειροκίνθτθσ ζναρξθσ λειτουργίασ μετάγγιςθσ του 
καυςίμου (να περιγραφεί θ ςχετικι λειτουργία). 

ΝΑΙ   

2.19 Σο φορθτό μετρθτικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει  
κατάλλθλεσ διαςτάςεισ ϊςτε να χωράει, μαηί με το 
υποςφςτθμα μετάγγιςθσ καυςίμου, ςτο χϊρο 
αποςκευϊν ενόσ τυπικοφ οικογενειακοφ οχιματοσ 

 
ΝΑΙ 

  

2.20 Σο ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από τυχόν  πρόςκετο 
απαραίτθτο ειδικό εξοπλιςμό (π.χ. δυναμοκυψζλθ 
για τθ μζτρθςθ τθσ άνωςθσ, τροφοδοτικά κ.ά. ) ο 
οποίοσ κα πρζπει να περιγραφεί από τον 
προμθκευτι. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2.21 Σο ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από Πιςτοποιθτικό 
ΑΣΕΧ 

ΝΑΙ   

3 Μεταςκευή Οχημάτων 

3.1 Η μεταςκευι αφορά ςε τζςςερα (4) οχιματα 
τφπου κλαςικϊν οικογενειακϊν. Δφο (2) εξ’ αυτϊν 
κα χρθςιμοποιοφν ωσ καφςιμο αμόλυβδθ βενηίνθ 
και δφο (2) εξ’ αυτϊν πετρζλαιο κίνθςθσ 

ΝΑΙ   

3.2 Ο τρόποσ ςφνδεςθσ κάκε ςυςτιματοσ ςτα 
οχιματα πρζπει να εξαςφαλίηει ότι το όχθμα, μετά 
τθν αφαίρεςθ του μετρθτικοφ ςυςτιματοσ και των 
υποςυςτθμάτων αυτοφ, παραμζνει πλιρωσ 
λειτουργικό, χωρίσ απαιτιςεισ επιπλζον 
τροποποιιςεων. Να περιγραφεί θ διαδικαςία 
μεταςκευισ 

ΝΑΙ   

3.3 Σο ςφςτθμα να διακζτει υποςφςτθμα πυρόςβεςθσ 
αυτόματθσ ζναρξθσ για τθν περίπτωςθ 
ατυχιματοσ από ανάφλεξθ υγρϊν καυςίμων. 

ΝΑΙ   

3.4 Σο ςφςτθμα να διακζτει υποςφςτθμα πυρόςβεςθσ 
χειροκίνθτθσ λειτουργίασ από τθ κζςθ του οδθγοφ 
ι ςυνοδθγοφ 

ΝΑΙ   

3.5 Σο ςφςτθμα να διακζτει υποςφςτθμα εξαζρωςθσ 
των ανακυμιάςεων του καυςίμου. Να περιγραφεί 
το υποςφςτθμα. 

ΝΑΙ   

3.6 Σο ςφςτθμα κα διακζτει υποςφςτθμα προςταςίασ 
από τυχόν ςυγκροφςεισ. 

ΝΑΙ   

3.7 Πρόςκετα ςυςτιματα αςφαλείασ που 
προςφζρονται 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚ
Ο 

  

4 Τποςφςτημα Καταγραφήσ και Σηλεμετάδοςησ μετρήςεων 

4.1 Σο υποςφςτθμα να διακζτει αυτόματθ καταγραφι 
τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του ελεγχόμενου 
πρατθρίου, του χρόνου πραγματοποίθςθσ τθσ 
μζτρθςθσ, των δεδομζνων που ςχετίηονται με τθ 
μζτρθςθ (κερμοκραςία, υγραςία, πυκνότθτα 
καυςίμου, ζνδειξθ αντλίασ καυςίμου) και των 
αποτελεςμάτων αυτισ (όγκοσ παραλαμβανόμενου 
καυςίμου) 

ΝΑΙ   

4.2 Να περιλαμβάνεται υποςφςτθμα γεωγραφικοφ 
προςδιοριςμοφ τθσ κζςθσ (GPS) με πιςτοποιθμζνθ 
αναφορά ςτον εκνικό χρόνο και κατάλλθλο GPS 
receiver. Να γίνεται αναφορά ςτο ςφάλμα 
εντοπιςμοφ κζςθσ τθσ ςυςκευισ GPS. 

ΝΑΙ   

4.3 Σο υποςφςτθμα να επιτρζπει ςτο χειριςτι τθν 
ειςαγωγι τθσ ζνδειξθσ τθσ ποςότθτασ καυςίμου, 
όπωσ εμφανίηεται επί τθσ αντλίασ του πρατθρίου 
και τθσ ςυνολικισ τιμισ πϊλθςθσ του καυςίμου 

ΝΑΙ   

4.4 Σο υποςφςτθμα να ζχει τθ μορφι ενόσ κοινοφ 
μζςου πλοιγθςθσ (destinator) αυτοκινιτων 

ΝΑΙ   

4.5 Σο υποςφςτθμα κα υπολογίηει αυτόματα τθν 
απόκλιςθ τθσ παραδοκείςασ ποςότθτασ καυςίμου 
(όπωσ αυτι αναγράφεται ςτθν αντλία του 
πρατθρίου), από τθ μετρθκείςα από το ςφςτθμα 
ποςότθτα. 
 

ΝΑΙ   

4.6 Σο υποςφςτθμα να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ 
αποκικευςθσ των δεδομζνων τθσ μζτρθςθσ, 

ΝΑΙ   
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εκτφπωςθσ αυτϊν και προςταςίασ τουσ από τυχόν 
μθδενιςμό. 

4.7 Σο υποςφςτθμα να ςυμπεριλαμβάνει υπολογιςτι 
καταγραφισ δεδομζνων τφπου πλοιγθςθσ 
(destinator), με οκόνθ αφισ και εκτυπωτι τφπου 
smart label 

ΝΑΙ   

4.8 Ο ςυνδεδεμζνοσ με το υποςφςτθμα εκτυπωτισ να 
εκτυπϊνει όλα τα δεδομζνα τθσ μζτρθςθσ 

ΝΑΙ   

4.9 Σο υποςφςτθμα, κατ’ επιλογι του χριςτθ, να 
δείχνει ςτθν οκόνθ του τισ πλθροφορίεσ τθσ 
μζτρθςθσ ι τισ πλθροφορίεσ ενόσ τυπικοφ 
πλοθγοφ οχιματοσ 

ΝΑΙ   

4.10 Σο υποςφςτθμα να ςυνδζεται με το διαδίκτυο και 
να πραγματοποιεί τθλεματικι αποςτολι των 
δεδομζνων ςτθν προοριηόμενθ για το ςκοπό αυτό 
διεφκυνςθ IP τθσ Διεφκυνςθσ Μετρολογίασ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 

ΝΑΙ   

4.11 Σο ςφνολο των δεδομζνων που αποςτζλλονται 
τθλεματικά, να αποκθκεφεται ςε βάςθ δεδομζνων 
που κα δθμιουργθκεί από τον Ανάδοχο ςτθ Γενικι 
Γραμματεία Εμπορίου  

ΝΑΙ   

4.12 Η βάςθ δεδομζνων να είναι ανοιχτοφ κϊδικα. Να 
δοκεί περιγραφι για τθ βάςθ δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

4.13 Να περιγραφεί το πϊσ διαςφαλίηεται εν γζνει θ 
αςφάλεια και θ ακεραιότθτα τθσ βάςθσ 
δεδομζνων. Μεταξφ άλλων να υπάρχει αςφάλεια 
ζναντι κακόβουλων επικζςεων, δθμιουργία back-
up κάκε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα κ.ά. 

ΝΑΙ   

4.14 Η βάςθ δεδομζνων να επιτρζπει τθν εφκολθ 
μεταφορά δεδομζνων από υπολογιςτι ςε 
υπολογιςτι 

ΝΑΙ   

5 Σεχνική Τποςτήριξη και Κάλυψη 

5.1 Παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ 
ςφςτθμα (θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 

> 3 ζτθ   

5.2 Εγγφθςθ καταςκευισ και διακεςιμότθτασ 
ανταλλακτικϊν (υπεφκυνεσ δθλϊςεισ/βεβαιϊςεισ) 

> 10 ζτθ   

5.3 Χρονικό διάςτθμα για το οποίο δεςμεφεται και 
αναλαμβάνει ο Προμθκευτισ τθν προμικεια 
ανταλλακτικϊν ςτον Αγοραςτι (υπεφκυνθ 
διλωςθ) 

ΝΑΙ   

5.4 Παροχι τιμοκαταλόγου με το κόςτοσ των 
επιμζρουσ ανταλλακτικϊν του ςυςτιματοσ 
ςυνολικά 

ΝΑΙ   

5.5 Οι εκπτϊςεισ που κα τυγχάνει ο Αγοραςτισ επί 
των εκάςτοτε κάκε φορά επίςθμων 
τιμοκαταλόγων ςε ανταλλακτικά και εργαςίεσ να 
είναι μεγαλφτερεσ του 15% (υπεφκυνθ διλωςθ 
από τον Προμθκευτι). Κάκε ςφςτθμα να 
ςυνοδεφεται κατά το δυνατό από τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικϊν ςε ζντυπθ ι/και θλεκτρονικι 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

μορφι, ο οποίοσ να ανανεϊνεται ςε περίπτωςθ 
ζκδοςθσ νζου. 

5.6 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

5.7 Δωρεάν οι πρϊτεσ προγραμματιςμζνεσ πλιρεισ 
ςυντθριςεισ / service για τα μετρθτικά ςυςτιματα 
(εργαςία, αναλϊςιμα, ανταλλακτικά), οι οποίεσ κα 
καλφπτουν κατ’ ελάχιςτον τα προςφερόμενα ζτθ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

> 3 
ςυντθριςεισ 

  

5.8 Σρόποσ αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / 
service των μετρθτικϊν ςυςτθμάτων: περιγραφι 
των απαιτοφμενων εργαςιϊν, αναλωςίμων και 
ανταλλακτικϊν που κα απαιτοφνται κατά τθ 
διάρκεια των ςυντθριςεων / service, κακϊσ και το 
κάκε πότε κα γίνονται αυτζσ 

ΝΑΙ   

5.9 Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / 
αποκατάςταςθσ να γίνεται το πολφ εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ 
εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν 

ΝΑΙ   

6 Εκπαίδευςη Προςωπικοφ 

6.1 Εκπαίδευςθ υπαλλιλων Ανακζτουςασ Αρχισ για 
το χειριςμό του όλου ςυςτιματοσ 

> 6 άτομα   

6.2 Εκπαίδευςθ υπαλλιλων Ανακζτουςασ Αρχισ για 
τθ ςυντιρθςθ του όλου ςυςτιματοσ 

> 3 άτομα   

7 Παράδοςη υςτημάτων 

7.1 Η τελικι παράδοςθ των ςυςτθμάτων να γίνει ςτθν 
ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τα ζξοδα να 
βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

7.2 Χρόνοσ παράδοςθσ < 6 μθνϊν   

8 υμπληρωματικά τοιχεία τησ Σεχνικήσ Προςφοράσ 

8.1 Κάκε μετρθτικό φορθτό ςφςτθμα πρζπει κατά τθν 
παράδοςι του να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό 
διακρίβωςθσ εν ιςχφ, που ζχει εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνο, ωσ προσ τθ διενζργεια 
διακριβϊςεων, φορζα. 

NAI   

8.2 Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ διακρίβωςθσ του 
μετρθτικοφ ςυςτιματοσ, παροχι εκτίμθςθσ 
κόςτουσ αυτισ, διάρκεια ιςχφοσ του 
πιςτοποιθτικοφ διακρίβωςθσ. Η διακρίβωςθ δεν 
πρζπει να επθρεάηεται από τθ φορθτότθτα του 
μετρθτικοφ ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

8.3 Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να 
προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι 
και τροποποίθςθ που τυχόν κα απαιτθκεί από 
τεχνικό ζλεγχο των υπό μεταςκευι οχθμάτων από 
αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Τποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων. 

ΝΑΙ   

 
Οι απαντιςεισ ςτισ ανωτζρω τεχνικζσ απαιτιςεισ να είναι αναλυτικζσ και επεξθγθματικζσ (να 
παραπζμπουν ςε ςυγκεκριμζνεσ παραγράφουσ των πρωτότυπων τεχνικϊν φακζλων/φυλλαδίων 
όπου είναι δυνατό). 
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Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ Αϋ (ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ) 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
ΤΝΣΕΛΕΣΕ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Σεχνικά και Λειτουργικά τοιχεία - Μετρητικά 
Φορητά υςτήματα 

Επιμζρουσ φνολο 50 

1.α Ακρίβεια Μζτρθςθσ 2.3,  2.7, 2.10, 2.11, 2.12 18 
1.β Διαδικαςία – τοιχεία διακρίβωςθσ 8.1,  8.2 12 
1.γ Φορθτότθτα μετρθτικοφ ςυςτιματοσ και φιλικότθτα 

προσ το χριςτθ 
2.2, 2.4, 2.18, 2.19 10 

1.δ Ποιότθτα υλικϊν καταςκευισ δεξαμενισ ςυλλογισ 
καυςίμου και μζςων αποκικευςθσ καυςίμου 

2.16, 2.17 5 

1.ε Ποιότθτα επιμζρουσ μετρθτικϊν οργάνων και 
πρόςκετου εξοπλιςμοφ 

2.9, 2.13, 2.20 5 

    
    
    

2 Σεχνικά και Λειτουργικά τοιχεία – Μεταςκευή 
Οχημάτων 

Επιμζρουσ φνολο 15 

2.α Ποιότθτα και λειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων 
αςφαλείασ 

2.21, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 10 

2.β Ευκολία μεταςκευισ - Λειτουργικότθτα οχθμάτων 
μετά τθν αφαίρεςθ του μετρθτικοφ ςυςτιματοσ 

2.5, 3.2 5 

3 Σεχνικά και Λειτουργικά τοιχεία - Καταγραφή και 
Σηλεμετάδοςη μετρήςεων 

Επιμζρουσ φνολο 15 

3.α Σαχφτθτα καταγραφισ και απεικόνιςθσ δεδομζνων 
και αποτελεςμάτων μζτρθςθσ 

4.1, 4.5, 4.6 3 

3.β Φιλικότθτα προσ το χριςτθ του υποςυςτιματοσ 
καταγραφισ  και απεικόνιςθσ δεδομζνων και 
αποτελεςμάτων 

4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9 3 

3.γ Αξιοπιςτία εντοπιςμοφ γεωγραφικισ κζςθσ  4.2 4 
3.δ Αξιοπιςτία και ταχφτθτα τθλεμετάδοςθσ δεδομζνων 4.10 3 
3.ε Λειτουργικότθτα, φιλικότθτα και αςφάλεια βάςθσ 

δεδομζνων 
4.12, 4.13, 4.14 2 

    

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Αϋ 80 

 

ΟΜΑΔΑ Βϋ (ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΨΗ) 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
ΤΝΣΕΛΕΣΕ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Παρεχόμενη Εγγφηςη Καλήσ Λειτουργίασ 5.1 8 

2 Χρόνοσ Παράδοςησ των υςτημάτων υνολικά 7.2 3 

3 Ποιότητα Εξυπηρζτηςησ (service) και Σεχνικήσ 
Βοήθειασ, καθϊσ και Εξαςφάλιςη Ανταλλακτικϊν  

5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 
5.9 

7 

4 Εκπαίδευςη 6.1, 6.2 2 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Βϋ 20 

 
 


