ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Παρακολούθηση
της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας σε εφαρμογή του
Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ – Υποστηρικτικές δράσεις - Eξοπλισμός»
Άξονας Προτεραιότητας 07 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»
Ε.Π. «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» (Κεντρική Μακεδονία).

συνολικού προϋπολογισμού:
€ 44.715,45 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά € 55.000,00
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο υπάγεται στην πράξη με τίτλο ΠΡΑΞΗΣ
«Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας σε εφαρμογή του
Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ – Υποστηρικτικές δράσεις - Eξοπλισμός» του Ε.Π.
«Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013», με κωδικό εγγραφής MIS 371008.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου
Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αναθέτουσα αρχή:

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων – Υγροτόπων

Χρηματοδότηση:

Ε.Π. «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013». Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς
πόρους.

Προϋπολογισμός:

€ 44.715,45 (σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια
δεκαπέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συνολικά
€ 55.000,00 (πενήντα πέντε
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

χιλιάδες

ευρώ)

Είδος διαγωνισμού:

Πρόχειρος Διαγωνισμός.

Κριτήριο ανάθεσης:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων:

24.03.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Αποσφράγιση Προσφορών:

24.03.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Τόπος διενέργειας:

14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη

Επικοινωνία:

Ταγδαλίδης Θεόδωρος, τηλ.: 2310 473320 εσωτ.: 261,
ώρες 10:00 – 14.00, φαξ: 2310 471795, e-mail:
tagdalidis@ekby.gr

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι τo Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο ΒιοτόπωνΥγροτόπων (ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ), το οποίο εδρεύει στο 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, 570 01
Θέρμη και το οποίο προκηρύσσει το Διαγωνισμό αυτό δυνάμει της υπ' αριθμ.
640/28.01.2014/θ7 Απόφασης Δ.Σ. του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι: Η προμήθεια δύο οχημάτων στο πλαίσιο του
Υποέργου 2 «Προμήθεια οχημάτων» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Μακεδονίας - Θράκης 20072013», με κωδικό εγγραφής MIS 371008 πράξης με τίτλο «Παρακολούθηση της οικολογικής
ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ –
Υποστηρικτικές δράσεις - Eξοπλισμός».
Το ανωτέρω Υποέργο εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων. Το
πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ λειτουργεί με βάση το πλαίσιο
που ορίζει η ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384 (2011) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και
των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν.
3199/2003 (Α΄ 280)». Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης, διεξάγονται
δειγματοληψίες και επί τόπου μετρήσεις σε πενήντα (50) λίμνες, φυσικές και τεχνητές, σε όλη
την ελληνική επικράτεια.
Για την εκτέλεση των εργασιών, πέρα από τη μετακίνηση του προσωπικού στους σταθμούς
δειγματοληψίας, είναι αναγκαία η μεταφορά φορητών ψυγείων για τη συντήρηση και
διακίνηση των δειγμάτων, ειδικού εξοπλισμού (π.χ. πολυπαραμετρικά όργανα, σταθμήμετρα,
χωροβάτες, δειγματολήπτες νερού και βένθους, δίχτυα συλλογής φυτοπλαγκτού, φιάλες),
ατομικών μέσων προστασίας, κ.ά.
Τα οχήματα προβλέπεται να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, να κινούνται σε δύσβατες
περιοχές και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, να έχουν επαρκείς χώρους αποσκευών για τη
μεταφορά του εξοπλισμού των δειγματοληψιών, να προσφέρουν ασφάλεια και άνεση στη
μετακίνηση του προσωπικού, και να έχουν κατά το δυνατόν χαμηλή κατανάλωση και
αυτονομία.
Ο εξοπλισµός κατατάσσεται σε 2 τμήματα, ως εξής:
Τµήµα 1: Όχημα Α
Τµήµα 2: Όχημα Β
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τµήµατα, σύµφωνα µε τους όρους
υποβολής προσφορών.
Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που
αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του Έργου.
Αναλυτικά, τα αντικείµενα των Τµηµάτων και συνολικά οι υποχρεώσεις των αναδόχων
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Προκήρυξης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός του συνολικού έργου ανέρχεται σε € 44.715,45 (σαράντα τέσσερις χιλιάδες
επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά), χωρίς ΦΠΑ ήτοι € 55.000,00 (πενήντα
πέντε χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Το συνολικό έργο αφορά την Πράξη «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων
λιμνών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ – Υποστηρικτικές
δράσεις - Eξοπλισμός» του Ε.Π. «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013», συχρηµατοδοτείται δε από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ανά επιµέρους Τµήµα, όπως παρακάτω:
Τµήµα

Προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ

Προϋπολογισµός µε
ΦΠΑ

Τμήμα 1 – Όχημα Α

23.170,73

28.500,00

Τμήμα 2 – Όχημα Β

21.544,72

26.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ

44.715,45

55.000,00

Προσφορές άνω του προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα
την ΣΑΕ 2012ΣΕ07580207 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 4. NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα
Αρχή και, αναλογικά και συμπληρωματικά, με τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού και
κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν:
·

Νόμος 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247/1995), όπως ισχύει.

·

Νόμος 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει.

·

Π.Δ. 118/2007 σχετικά με τον «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου», (ΦΕΚ Α' 150/2007).

·

Νόμος 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως
ισχύει.

·

Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης καθώς και το
εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων και τον σχετικό Οδηγό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως
ισχύουν κάθε φορά.

·

Την με αρ.πρωτ.: Οικ. 173336/Π122/08.11.2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 07 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

·

Την υπ’ αριθ. Οικ. 119020/04.05.2012 Απόφαση Έγκρισης Πράξης «Παρακολούθηση της
οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ – Υποστηρικτικές δράσεις - Eξοπλισμός» με κωδικό MIS 371008
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη».

·

Τη ΣΑΕ 2012ΣΕ07580207 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο
κωδικό έργου 371008 συνολικού προϋπολογισμού 265.350,00 ευρώ (διακόσιες εξήντα
πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα €).

·

Την υπ’ αριθμ. 640/28.01.2014/θ7 Απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος περί έγκρισης του
διαγωνισμού και ορισμού επιτροπών, του υποέργου 2 της πράξης: «Παρακολούθηση
της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ – Υποστηρικτικές δράσεις - Eξοπλισμός».

·

Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν
τροποποίηση αυτών.

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την 24.03.2014 και ώρα
13:00. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους ή να τις
αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, 14ο χλμ
Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη.
Η κατάθεση των προσφορών, με ευθύνη των συμμετεχόντων, θα πρέπει να γίνει έως τις
24.03.2014 και ώρα 12:00. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή το
αργότερο μέχρι την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά
την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα
αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα προβεί στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην

παράγραφο 5 της παρούσας Προκήρυξης. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα μπορούν
να παρευρίσκονται οι προμηθευτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των Προσφορών σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Η αξιολόγηση θα αφορά τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και την οικονομική προσφορά (φθίνουσα σειρά βαρύτητας).
Η κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Η
Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να μην κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον μειοδότη (για τον
μοναδικό λόγο ότι είναι μειοδότης) καθώς επίσης να ακυρώσει τον Διαγωνισμό, οι δε
διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής στην τελευταία
αυτή περίπτωση.

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει σε χρόνο που θα ορίζεται στην προσφορά των
διαγωνιζόμενων ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τους 4 μήνες,
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα γίνει η παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής. Ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος πριν την παράδοση του οχήματος να έχει εξασφαλίσει την
έγκριση της κυκλοφορίας του, από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

8. ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι προσφορές θα αναφέρουν τον χρόνο ισχύος των τιμών. Οι τιμές περιλαμβάνουν την αξία
του είδους καθώς και τυχόν πρόσθετες δαπάνες. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των οχημάτων από την Επιτροπή Παραλαβής.
Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής προκαταβολής. Για τη χορήγηση της
προκαταβοής ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 118/2007 όπως ισχύει. Κατά την πληρωμή θα
γίνουν όλες οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και
σχετικές εγκυκλίους (περιλαμβανομένης κράτησης ύψους 0,1% επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, για
τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 3,6%
χαρτόσημου επί του 0,1%). Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις
του έργου «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας σε
εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ – Υποστηρικτικές δράσεις - Eξοπλισμός» του
Ε.Π. «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΣΑΕ 2012ΣΕ07580207.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων
ΟΧΗΜΑ Α
Κινητήρας (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Κυβισμός

Μέχρι 2.000 κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς

Μεγαλύτερη από 120 hp

Τύπος καυσίμου

Πετρέλαιο

Χωρητηκότητα ρεζερβουάρ καυσίμου

Μεγαλύτερο από 50 λίτρα
Μόνιμη ή ηλεκτρονικά

Σύστημα μετάδοσης
ελεχόμενη τετρακίνηση

Αμάξωμα (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Χώρος αποσκευών

Μεγαλύτερος από 540 λίτρα

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

Μεγαλύτερη από 17 εκατοστά

Επιδόσεις / Οικονομία (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Κατανάλωση καυσίμου

Μικρότερη από 5,5 λίτρα/100

(Μικτός κύκλος σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία)

χλμ

Τελική ταχύτητα

Μεγαλύτερη από 170 χλμ/ώρα

Ασφάλεια (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών με ηλεκτρονικό
Ναι
κατανεμητή δύναμης πέδησης
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας

Ναι

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Ναι

Αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού, πλευρικοί και τύπου
Ναι
κουρτίνας
Ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις επιβατών, οι εμπρός
Ναι
με προεντατήρες και μείωση έντασης φορτιου

Απάντηση

Εξοπλισμός (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Αυτόματος κλιματισμός δύο περιοχών

Απάντηση

Ναι

Εγγυήσεις (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές
Εγγύηση μηχανικών μερών

Απαίτηση
Τουλάχιστον 3 χρόνια ή 100.000 χλμ

Εγγύηση βαφής

Τουλάχιστον 3 χρόνια

Αντισκωριακή εγγύηση

Τουλάχιστον 10 χρόνια

Οδική βοήθεια

Τουλάχιστον 1 χρόνο

Απάντηση

ΟΧΗΜΑ Β
Κινητήρας (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Κυβισμός

Μέχρι 1.600 κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς

Μεγαλύτερη από 120 hp

Τύπος καυσίμου

Πετρέλαιο

Χωρητηκότητα ρεζερβουάρ καυσίμου

Μεγαλύτερο από 50 λίτρα
Μόνιμη ή ηλεκτρονικά

Σύστημα μετάδοσης
ελεχόμενη τετρακίνηση

Αμάξωμα (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Χώρος αποσκευών

Μεγαλύτερος από 420 λίτρα

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος

Μεγαλύτερη από 17 εκατοστά

Επιδόσεις / Οικονομία (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές
Κατανάλωση καυσίμου

Απαίτηση

Απάντηση

Μικρότερη από 5 λίτρα/100 χλμ

(Μικτός κύκλος σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία)

Τελική ταχύτητα

Μεγαλύτερη από 170 χλμ/ώρα

Ασφάλεια (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών με ηλεκτρονικό
Ναι
κατανεμητή δύναμης πέδησης
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας

Ναι

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Ναι

Αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού, πλευρικοί και τύπου
Ναι
κουρτίνας
Ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις επιβατών, οι εμπρός
Ναι
με προεντατήρες και μείωση έντασης φορτιου

Απάντηση

Εξοπλισμός (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές

Απαίτηση

Αυτόματος κλιματισμός δύο περιοχών

Απάντηση

Ναι

Εγγυήσεις (επί ποινή απόρριψης)
Προδιαγραφές
Εγγύηση μηχανικών μερών

Απαίτηση
Τουλάχιστον 3 χρόνια ή 100.000 χλμ

Εγγύηση βαφής

Τουλάχιστον 3 χρόνια

Αντισκωριακή εγγύηση

Τουλάχιστον 10 χρόνια

Οδική βοήθεια

Τουλάχιστον 1 χρόνο

Απάντηση

