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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς - Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών
Προδιαγραφών

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Πωγωνίου»

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & Πιστώσεις Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 272.808,68 ΕΥΡΩ

Αριθμός Μελέτης: 34 /2018

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει επί ποινή αποκλεισμού τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης
τεχνικών προδιαγραφών – «ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των
δεδομένων. Το παρακάτω έντυπο περιλαμβάνεται στον Υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για την τεκμηρίωση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ.
Διευκρινήσεις :
- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ», περιγράφονται από την Υπηρεσία τα υπό προμήθεια είδη, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη προμήθειας.
- Στη στήλη «συμφώνα με τις τεχνικές προδιαγραφές» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου
προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν οι αντίστοιχες προδιαγραφές πληρούνται ή όχι από την
Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των προδιαγραφών και η αρμόδια
Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Στην περίπτωση
που η απάντηση του προμηθευτή είναι «ΟΧΙ», θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει ακριβώς ποιες είναι οι
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
- Στη στήλη «κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών του υπό προμήθεια οργάνου - είδους» σημειώνεται η
απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Η κατάφαση θα πρέπει να
συνοδεύεται με σαφή παραπομπή στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει
αριθμημένα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών - prospectus, ή / και αναλυτικές τεχνικές περιγραφές για το
κάθε προσφερόμενο είδος. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, για κάθε προσφερόμενο είδος, να υπάρχει σαφής
παραπομπή, όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένη, π.χ. τεχνικό φυλλάδιο 1, σελ. 2, παράγραφος 1 κ.ο.κ. Στην
περίπτωση που η απάντηση του προμηθευτή είναι ΟΧΙ, είναι λόγος αποκλεισμού.
Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του παρακάτω εντύπου και η παροχή
όλων των πληροφοριών που ζητούνται, για κάθε υπό προμήθεια είδος, ενώ οι διαστάσεις των παιχνιδιών
είναι οι προτεινόμενες από την μελέτη, με περιθώριο απόκλισης ±10%. Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος
πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%. Επιτρέπεται δε απόκλιση ±10% στις διαστάσεις
του χώρου ασφαλείας. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται
αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

σύμφωνα με τις
τεχνικές
προδιαγραφές της
μελέτης
(ΝΑΙ / ΌΧΙ)

κατάθεση τεχνικών
προδιαγραφών του
υπό προμήθεια
οργάνου - είδους
(ΝΑΙ / ΌΧΙ)

Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς
1.

Ταλαντευόμενο ελατήριο παίδων

2.

Ταλαντευόμενο ελατήριο νηπίων

3.
4.
5.
6.
7.

Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - Παίδων
Κούνια μεταλλική δυο θέσεων Νηπίων
Κούνια μεταλλική δύο θέσεων - Παίδων
& Νηπίων
Κούνια μεταλλική τεσσάρων θέσεων παίδων & νηπίων
Κούνια με μία (1) θέση στεφάνη

8.

Τσουλήθρα πύργος - παίδων

9.

Τσουλήθρα νηπίων

10.

Τραμπάλα ελατηρίου

11.
Τραμπάλα μεταλλική
12.
Μύλος κλασικός
13.
14.
15.
16.

Μύλος μικρός
Σύνθετο όργανο με μία (1) τσουλήθρα
και δύο (2) πλατφόρμες
Σύνθετο όργανο με δύο (2) τσουλήθρες
και μπαλκόνι
Σύνθετο όργανο με δύο (2) τσουλήθρες,
μπαλκόνι και δραστηριότητα νηπίων
και ΑΜΕΑ.

17.

Γέφυρα ισορροπίας

18.

Οριζόντια κλίμακα

19.

Κάθισμα κούνιας παίδων
ΔΑΠΕΔΑ

1
2

Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας
με υπόβαση, ύψος πτώσης Η=1,40 μ
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου ασφαλείας
με υπόβαση, ύψος πτώσης Η=2,10 μ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3
4

Δάπεδο ασφαλείας από φυσικό υλικό
Δάπεδο
διασφάλισης
ασφαλούς
κίνησης
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

1

Επιστύλιο φωτιστικό σώμα

2

Σήμανση προγράμματος
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1

Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου

2

Κιόσκι

3

Παγκάκι ξύλινο χωρίς πλάτη

4

Παγκάκι ξύλινο με πλάτη

5

Κάδος απορριμμάτων
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

1
2

Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ.
Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. με
τοιχίο

3

Περίφραξη μεταλλική ύψους 0,60 μ.

4

Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,60 μ.
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