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E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 06/2021
Μαρούσι, 01-10-2021
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΩΘΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΩΝ):
1. ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
2. ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ
3. ΚΙΒΩΤΙΑ
4. ΣΚΗΝΕΣ
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά των κάτωθι
τμημάτων (ειδών): όχημα τύπου pick-up, συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας,
υπολογιστές/ εκτυπωτές, εξοπλισμός επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός θέρμανσης - ψύξης,
για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄»
και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακόσια ογδόντα ευρώ (569.280,00€),
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής για το είδος: όχημα τύπου pick-up και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα είδη: συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής
προστασίας, υπολογιστές/ εκτυπωτές, εξοπλισμός επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός
θέρμανσης - ψύξης.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

090169846

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

1047.2020000000.00206

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λεωφόρος Κηφισιάς 37-39

Πόλη

Μαρούσι

Ταχυδρομικός Κωδικός

151 23

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL30

Τηλέφωνο

2131331112

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

gdoy.1proc@civilprotection.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Πυραγός Δεδεμάδης Δημήτριος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://www.civilprotection.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η αναθέτουσα αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ε.Φ.1047.202.0000000) του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Κεντρική
Διοίκηση).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995
(Α΄ 212) αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και
το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και
αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το
συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την
ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού
Πολιτικής Προστασίας.
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
Η σύμβαση ανατίθεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη των αναγκών
του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.)
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
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β)

γ)

1.2

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο
διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
1.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από: (α) την από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης των
ελληνικών ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής προστασίας (CBRNDET) που υπεγράφη μεταξύ της Γενικής
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας και της
δικαιούχου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας Προσαρμογής
επιχορήγησης υπ’ αριθ. ECHO/ADAPTATION/2020/833604/EL/CBRNDET/04 ΧΒΡΠ (Η Συμφωνία αφορά την
δράση με τίτλο ECPP-GR-CBRNET/ATH), (β) την από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης των ελληνικών
ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής προστασίας (GFFFV/ATH) που υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας και της δικαιούχου Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας Προσαρμογής επιχορήγησης υπ’
αριθ. ECHO/ADAPTATION/2020/833429/EL/GFFFV/02 ΧΒΡΠ (Η Συμφωνία αφορά την δράση με τίτλο ECPPGR-GFFFV/ATH), (γ) την από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης των ελληνικών ευρωπαϊκών μονάδων
πολιτικής προστασίας (GFFFV/THESS) που υπεγράφη μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας και της δικαιούχου Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας Προσαρμογής επιχορήγησης υπ’ αριθ.
ECHO/ADAPTATION/2020/833432/EL/GFFFV/03 ΧΒΡΠ (Η Συμφωνία αφορά την δράση με τίτλο ECPP-GRGFFFV/THESS) και (δ) την με αριθμό συμφωνίας ECHO / ADAPTATION / 2020/833434 / EL / EMT1 / 01 για
την επιχορήγηση αναβάθμισης της Ιατρικής Μονάδας Καταστροφών του ΕΚΑΒ, σε μονάδα ΕΜΤ type 1 fix,
με στόχο την ένταξή της στην εθελοντική δεξαμενή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
2.Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προβλέπεται η προμήθεια
εξοπλισμού σε ατομικά μέσα προστασίας και υλικοτεχνική υποδομή, με επιχορήγηση με την μορφή
επιστροφής του 75% των επιλέξιμων δαπανών της, πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται στις συμφωνίες) και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Φ.1047.202.0000000 του
οικονομικού έτους υπογραφής της σύμβασης.
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Η με αρ. πρωτ. 2818/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ από 01-07-2021(ΑΔΑ: 65Ν346ΜΤΛΒ-Ι4Ζ) Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με: «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης»,
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού διακοσίων
εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (275.382,20€)
(συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ) για το έτος 2022, για την αναβάθμιση της Ιατρικής Μονάδας
Καταστροφών του ΕΚΑΒ σε μονάδα EMT type 1 fix, με στόχο την ένταξή της στην εθελοντική
δεξαμενή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την Συμφωνία
επιχορήγησης ECHO / ADAPTATION / 2020/833434 / EL / EMT1 / 01, σε βάρος των πιστώσεων των
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ΑΛΕ και του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας».
2. Η με αρ. πρωτ. 2819/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ από 01-07-2021 (6Λ7Ζ46ΜΤΛΒ-3ΟΕ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με: «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης», σύμφωνα με την
οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού εξακοσίων εννέα χιλιάδων επτακοσίων
σαράντα επτά ευρώ (609.747,00€) (συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ), για το έτος 2022, για την
έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών ως προς την υλοποίηση των ακόλουθωv Συμφωνιών
Επιχορήγησης: α) ECHO/ ADAPTATION/ 2020/833604/ EL/ CBRNDET/ 04, β) ECHO/ ADAPTATION/
2020/ 833429/ EL/ GFFFV/ 02 και γ) ECHO/ ADAPTATION/ 2020/ 833432/ EL/ GFFFV/ 03 σε βάρος
των πιστώσεων των ΑΛΕ του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047.202.0000000 «Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» και το υπ’ αριθ. 3255/ ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ από 20-07-2021 έγγραφο της
ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προϋπολογισμού/ Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού (ΑΔΑ: 645Ζ46ΜΤΛΒ-0ΝΖ),
σχετικά με: «Βεβαίωση της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει».

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά των κάτωθι τμημάτων (ειδών):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ
ΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΚΗΝΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : όπως αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα:

ΤΜΗΜΑ 1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
5.11.4. Όχημα τύπου pick-up (1)

43.000,00 €

34131000-4 Ημιφορτηγά

ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ
5.11.3. Συρόμενο τρέιλερ (1)

40.000,00 €
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ΤΜΗΜΑ 3 ΚΙΒΩΤΙΑ
5.11.1. Κιβώτια αλουμινίου
580Χ380Χ240 and 780Χ380Χ330
(20)
5.5.1. (32 X Κιβώτια μεταφοράς
εξοπλισμού ) 44614100-8 Κιβώτια αποθήκευσης

10.400,00 €

44613400-4

Κάδοι αποθήκευσης

54.000,00 €

44614100-8 - Κιβώτια αποθήκευσης

ΤΜΗΜΑ 4 ΣΚΗΝΕΣ
5.9.8. Σκηνή 10 ατόμων (6x5,5m)
(2)
5.9.9. Σκηνή 6 ατόμων (5,5x4m)
(4)
5.10.2. Σκηνή για χρήση
τουαλέτας (6)
5.10.4. Σκηνή για χρήση ντουζ (4)
5.4.1. (16 Χ Φουσκωτές σκηνές)
39522530-1 - Σκηνές

24.000,00 €

39522530-1 Σκηνές

34.000,00 €

39522530-1

Σκηνές

180,00 €

39522530-1

Σκηνές

320,00 €

39522530-1

Σκηνές

192.000,00 €

39522530-1 - Σκηνές

ΤΜΗΜΑ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4.2.1. Κράνος τύπου διάσωσης
(30)
4.2.2. Γιλέκα διάσωσης (30)
5.7.1. (60 X Κράνος)
4.3.5. (8 X Μπότες χημικής
προστασίας)
5.7.3. (8 Χ παντελόνια
προστασίας αλυσοπρίονου)

5.700,00 €

18444100-4 Κράνη ασφαλείας

600,00 €

35113430-2 Γιλέκα ασφαλείας

12.000,00 €

18444100-4 Κράνη ασφαλείας

860,00 €
2.000,00 €

18832000-0 - Ειδικά υποδήματα
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής
χρήσης
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής
χρήσης

4.2.4. Χειμερινή στολή (40)

10.000,00 €

4.2.5. Καλοκαιρινή στολή (40)

7.200,00 €

4.2.6. Μπλουζάκια (50)

1.000,00 €

18331000-8 Κοντομάνικες φανέλες

4.3.2. (12 X Αεροστεγή γάντια)

1.850,00 €

18141000-9 - Γάντια εργασίας

4.3.1. (8 X Γάντια κρυογονικά
υγρά)

690,00 €

18141000-9 - Γάντια εργασίας

4.2.5. (10 X 100 nitrile gloves)

370,00 €

18424300-0 - Γάντια μιας χρήσης
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ΤΜΗΜΑ 6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
5.1.1. IP-65 φορητός
υπολογιστής (2)
5.1.3. Εξωτερικός σκληρός
δίσκος-2TB, SSD (2)
5.3.6. (4 Χ UPS 1200VA)

8.600,00 €

320,00 €
1.600,00 €

30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι
μικροϋπολογιστές
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης
δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών
30237280-5

Εξαρτήματα τροφοδοσίας
ισχύος
Εξαρτήματα τροφοδοσίας
ισχύος

30237280-5

5.1.5. UPS 1000VA (2)

340,00 €

5.1.6. Εκτυπωτής-σαρωτής LASER
(1)

300,00 €

5.1.9. Ταμπλέτα (2)

300,00 €

30213200-7
Φορητοί υπολογιστές για την
εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση
γραφίδας

5.3.8. (2 Χ πολυμηχάνημα laser)

800,00 €

30232110-8 - Εκτυπωτές λέιζερ

30232110-8

Εκτυπωτές λέιζερ

5.3.1. (4 X προστατευμένος
φορητός υπολογιστής )

12.000,00 €

30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

4.2. (16 X τονερ εκτυπωτή laser)

2.000,00 €

30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές
λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

ΤΜΗΜΑ 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
5.1.2. Φορητό δορυφορικό
τηλέφωνο (2)

4.000,00 €

5.1.8. GSM συσκευή κινητού
τηλεφώνου (4)

1.000,00 €

5.3.3. (4 X φορητό δορυφορικό
τηλέφωνο)

5.000,00 €

5.2.1. Φορητός ασύρματος
UHF/VHF (20)
5.2.2. VHF/UHF Ασύρματος
πομποδέκτης οχήματος (3)
5.2.3. Ανιχνευτής συχνότητας (1)

3.000,00 €
3.600,00 €
250,00 €

32531000-4

Εξοπλισμός επικοινωνιών μέσω
δορυφόρου

32252000-4

Τηλέφωνα GSM

32531000-4 - Εξοπλισμός επικοινωνιών μέσω
δορυφόρου
32237000-3

Φορητά ραδιοτηλέφωνα

31711110-7
35121900-7

Πομποδέκτες
Ραδιοανιχνευτές

5.3.5. (20 Χ Φορητός
πομποδέκτης)

16.000,00 €

31711110-7 - Πομποδέκτες

5.3.5. (10 X intercom device)

12.000,00 €

32360000-4 - Εξοπλισμός ενδοεπικοινωνίας
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5.1.4. Δρομολογητής ασύρματου
WiFi 4G (4)
5.3.2. (2 X Συσκευή ευρυζωνικού
παγκόσμιου δικτύου - τερματικό
BGAN)

140,00 €
11.000,00 €

32552410-4

Μόντεμ

32580000-2 - Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων

5.1.10. Συσκευή γεωεντοπισμού
GPS (2)

300,00 €

38112100-4
Συστήματα παγκόσμιας
πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού
θέσης (GPS ή ισοδύναμα)

5.3.4. (4 X φορητός δέκτης GPS)

2.400,00 €

38112100-4 - Συστήματα παγκόσμιας
πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού
θέσης (GPS ή ισοδύναμα

5.3.7. (2 X συσκευή προβολής και
οθόνη προβολής)

1.500,00 €

38652120-7 - Βιντεοπροβολείς

ΤΜΗΜΑ 8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ
5.5.2. Φορητές συσκευές
θέρμανσης (6)
5.4.2. (8 X Σύστημα θέρμανσης
σκηνών με καυστήρα
πετρελαίου)
5.4.3. (8 Χ Σύστημα ψύξης
σκηνών)
5.9.3. Φορητή ηλεκτρική
μαγειρική κουζίνα (2)
5.9.4. Φορητό ηλεκτρικό Ψυγείο
35 lt (2)
5.10.6. Φορητός
θερμοσυσσωρευτής νερού (2)
5.4.6. (4 Χ φυγεία- καταψύκτες)

15.600,00 €

39715200-9

16.000,00 €

39721300-5 Μη ηλεκτρικά αερόθερμα ή
διανεμητές θερμού αέρα

8.000,00 €

39717000-1 - Ανεμιστήρες και συσκευές
κλιματισμού

120,00 €
1.240,00 €

700,00 €

1.000,00 €

39711361-7

Εξοπλισμός θέρμανσης

Ηλεκτρικοί φούρνοι

39711130-9 Ψυγεία
39721400-6 Μη ηλεκτρικοί θερμαντήρες
νερού, στιγμιαίοι ή με θερμοσυσσώρευση
39711110-3 - Ψυγεία-καταψύκτες

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: « Όχημα Τύπου Pick Up», εκτιμώμενης αξίας 43.000,00 € πλέον ΦΠΑ 10.320,00 €
ΤΜΗΜΑ 2: « Συρόμενο τρέιλερ », εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ 9.600,00€
Σελίδα 9

21PROC009297796 2021-10-01

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

ΤΜΗΜΑ 3: « Κιβώτια », εκτιμώμενης αξίας 64.400,00 € πλέον ΦΠΑ 15.456,00€
ΤΜΗΜΑ 4: « Σκηνές », εκτιμώμενης αξίας 250.500,00 € πλέον ΦΠΑ 60.120,00€
ΤΜΗΜΑ 5: « Εξοπλισμός ατομικής προστασίας », εκτιμώμενης αξίας 42.270,00 € πλέον ΦΠΑ 10.144,80€
ΤΜΗΜΑ 6: « Υπολογιστές/ Εκτυπωτές», εκτιμώμενης αξίας 26.260,00 € πλέον ΦΠΑ 6.302,40€
ΤΜΗΜΑ 7: « Εξοπλισμός Επικοινωνίας/ Δορυφορικά Τηλέφωνα», εκτιμώμενης αξίας 60.190,00 € πλέον
ΦΠΑ 14.445,60€
ΤΜΗΜΑ 8: « Εξοπλισμός Θέρμανσης - Ψύξης», εκτιμώμενης αξίας 42.660,00 € πλέον ΦΠΑ 10.238,40€
Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) ή περισσότερα τμήματα.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε εννέα (8).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 569.280,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
% [εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 705.907,20€ (569.280,00€ + 136.327,00€)]
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δώδεκα (12) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α ή σε συνδυασμό με το παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί:
-με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής για το είδος: όχημα τύπου pick-up και
-με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα είδη:
συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας, υπολογιστές/ εκτυπωτές,
εξοπλισμός επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός θέρμανσης - ψύξης.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:
1.4.1. Τις διατάξεις:
• Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
• Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του αρθ. 19 του Ν.3193/2003 (Α’ 266) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του
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Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
«Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από τον Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
Του Ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113 τ.Α/13-07-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην
εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε
επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ66/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 τΑ΄/7-8-19) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
Ν4624/2019
Του Ν.4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις» και ειδικά την παρ.15 του αρθ.181 σύμφωνα με την οποία «Μέχρι την
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έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία,
οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των υπηρεσιών και των οργάνων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου, οι υπηρεσίες και τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος,
εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», [Κεφάλαιο 53 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρα 324επ.)].
Του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
Του Ν. 4782 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους
το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και
την υγεία».
Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία».
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α΄/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
Του Π.Δ.54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής
του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης».
Του Π.Δ. 70/2021 (ΦΕΚ 161/Α/09-09-2021) Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
Του Π.Δ. 71/2021 (ΦΕΚ 162/Α/09-09-2021) Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού.

1.4.2. Τις Αποφάσεις:
• Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-09-2001 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού
επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων» (B΄1209), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄1276), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) κοινή Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας, σχετικά με
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005».
• Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από
τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄266), ως ισχύει.
• Υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ.Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με «Παρακράτηση φόρου από τους
φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και
τρόπος απόδοσής του».
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• Υπ’ αριθ. Π1/542 από 04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).».
• Υπ’ αριθ.1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-17) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων & Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του
άρθ.350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
• Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/458 (Φ.Ε.Κ 3470 τ.Β/13-09-2019) Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Πολιτικής
Προστασίας».
• Υπ’ αριθ. 29164/755/19 (ΦΕΚ 2686 Β/2-7-2019) Απόφαση Υπουργού εργασίας, κοινωνικής
ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-3-2020 Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 183/16-3-2020).
• Υπ’ αριθ. 14253 οικ. Φ.109.1/19-3-2020 (ΦΕΚ 941/τ.Β΄/20-03-2020) Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων
δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος σε υπηρεσιακά όργανα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.17763
οικ. Φ. 109.1 από 08-04-2020 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας(ΦΕΚ 1414 /τ Β΄/1504-2020) και ισχύει.
• Υπ’ αριθ 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
• Υπ’ αριθ. 57795 οικ. Φ. 702.1 από 29-09-2020 Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με
συγκρότηση Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για υλοποίηση των συμφωνιών επιχορήγησης
των μονάδων CBRNET, GFFFV/THESS, GFFFV/ATH.
• Υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
• Υπ’ αριθ. 65150 οικ. Φ.109.1/17-11-2020 (ΦΕΚ 5052/τ.Β /́ 17-11-2020) Υφυπουργού
Προστασίας του πολίτη σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα
διοικητικού χαρακτήρα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος.
• Υπ’ αριθ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021) Κοινή Υπουργική, σχετικά με «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
• Υπ’ αριθ. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 Β/13-7-2021) Κοινή Υπουργική, σχετικά με «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
• Υπ’ αριθ. 1995 από 28-05-2021 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Α7Ι46ΜΤΛΒΡΤ9) σχετικά με Συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών διαγωνισμών της Διεύθυνσης Προμηθειών /
Γ.Δ.Ο.Υ. για προμήθειες του φορέα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».
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• Υπ’ αριθ. 10666 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 5296/τ.Β΄/02-12-2020),
σχετικά με: «Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
• Υπ’ αριθ. 7708 οικ. Φ.702.1 από 08-02-2021 Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Ορισμός
οργανικών μονάδων του Π.Σ. για την στελέχωση των Ελληνικών Μονάδων του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».
1.4.3. Το υπ’ αριθ. 2/49106/0026 από 17-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5Η-7ΔΘ) έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης
Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
«Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
1.4.4. Το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471-2018/10001 από 31-05-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας/ Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, σχετικά με «Έκδοση Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2 του
Ν.4412/2016».
1.4.5. Το υπ’ αριθ. 1 από 17-11-2020 Πρακτικό Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για υλοποίηση των
συμφωνιών επιχορήγησης των μονάδων CBRNET, GFFFV/THESS, GFFFV/ATH.
1.4.6. Το υπ’ αριθ. 93 από 26-01-2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Τμήμα
Προγραμματισμού και Συντονισμού, σχετικά με: «Απαιτούμενες ενέργειες A.Π.Σ για την υλοποίηση των
συμφωνιών επιχορήγησης των μονάδων CBRNET, GFFFV/THESS, GFFFV/ATH ».
1.4.7. Η υπ’ αριθ. 7707 οικ. Φ. 702.1 από 08-02-2021 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος,
σχετικά με: «Ορισμός οργανικών Μονάδων του Π.Σ. για τη στελέχωση των Ελληνικών Μονάδων του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».
1.4.8. Το από 17-05-2021 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας/ Κεντρική Υπηρεσία/ Τμήμα
ιατρικών Υπηρεσιών, σχετικά με: «Αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την
ανάληψη και διενέργεια δράσεων για την αναβάθμιση της Ιατρικής Μονάδας έκτακτης ανάγκης του ΕΚΑΒ»
1.4.9. Το από 19-05-2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Προμηθειών/ Τμήμα Προγραμματισμού και
Συντονισμού, σχετικά με «Αποδοχή αιτήματος για την υλοποίηση προμηθειών αναβάθμισης και
πιστοποίησης ιατρικής μονάδας ΕΚΑΒ σε τύπου ΕΜΤ type 1 fix».
1.4.10. Η από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας Προσαρμογής
επιχορήγησης υπ’ αριθ. ECHO/ADAPTATION/2020/833604/EL/CBRNDET/04 ΧΒΡΠ μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
1.4.11. Η από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας Προσαρμογής
επιχορήγησης υπ’ αριθ. ECHO/ADAPTATION/2020/833429/EL/GFFFV/02 ΧΒΡΠ μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
1.4.12. Η από 21-08-2020 Συμφωνία επιχορήγησης για δράση στο πλαίσιο Συμφωνίας Προσαρμογής
επιχορήγησης υπ’ αριθ. ECHO/ADAPTATION/2020/833432/EL/GFFFV/03 ΧΒΡΠ μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
1.4.13. To υπ’ αριθ. 8427 από 15-09-2021 αίτημα τροποποίησης της συμφωνίας ECHO/
ADOPTATION/2020/833604//EL/CBRNDET/04 του τμήματος Διεθνών Σχέσεων / Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής προστασίας.
1.4.14. Η υπ’ αριθ. ECHO/ ADAPTATION/2020/833434/EL/EMT1/01 Συμφωνία για την επιχορήγηση
αναβάθμισης της Ιατρικής Μονάδας Καταστροφών του ΕΚΑΒ, η οποία συνυπογράφηκε από την Γ.Γ.Π.Π και
το ΕΚΑΒ για την αναβάθμιση της Ιατρικής Μονάδας Καταστροφών του ΕΚΑΒ σε μονάδα ΕΜΤ type 1 fix, με
στόχο την ένταξή της στην εθελοντική δεξαμενή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
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1.4.15. Το γεγονός ότι χρήζει επιτακτική η ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των υποστηρικτικών
υπηρεσιών, επιχειρησιακών δομών και εκσυχρονισμός των λειτουργιών του Πυροσβεστικού Σώματος,
προς υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και κάλυψης των αυξημένων αναγκών του Πυροσβεστικού
Σώματος για την προμήθεια της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων, καθώς αποτελούν κρίσιμα τεχνικά
συμπληρωματικά υλικά για την αποτελεσματική επιχειρησιακή δράση των ομάδων επέμβασης του
Πυροσβεστικού Σώματος, προς χάρη της προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
1.4.16. Το γεγονός ότι χρήζει επιτακτική η ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των υποστηρικτικών
υπηρεσιών, επιχειρησιακών δομών και εκσυχρονισμός των λειτουργιών του ΕΚΑΒ, προς υπεράσπιση του
δημοσίου συμφέροντος και κάλυψης των αυξημένων αναγκών του ΕΚΑΒ με την αναβάθμιση της Ιατρικής
Μονάδας Καταστροφών του ΕΚΑΒ, σε μονάδα ΕΜΤ type 1 fix, με στόχο την ένταξή της στην εθελοντική
δεξαμενή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
1.4.17. Την ανάγκη προμήθειας με αγορά των προς προμήθεια ειδών για τις ανάγκες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
1.4.18. Των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04-11-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27-09-2021 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε τους Συστημικούς Αύξοντες
Αριθμούς όπως αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Συστημικοί αύξοντες αριθμοί
1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
2 ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ
3 ΚΙΒΩΤΙΑ
4 ΣΚΗΝΕΣ
5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
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7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ

138772
138773

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.civilprotection.gr/el στη διαδρομή: Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις – Προσκλήσεις, στις 01-102021

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ. 2021/S 191-494253 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC009297244 ), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
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Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική..
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας Διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον..
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2%
και ποσού όπως προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ 1
ΤΜΗΜΑ 2
ΤΜΗΜΑ 3
ΤΜΗΜΑ 4
ΤΜΗΜΑ 5
ΤΜΗΜΑ 6
ΤΜΗΜΑ 7
ΤΜΗΜΑ 8

Τμήμα/Είδος
ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ
ΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΚΗΝΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ

Ποσό εγγυητικής
860,00€
800,00€
1.288,00€
5.010,00€
845,40€
525,20€
1.203,80€
853,20€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 4-12-2022 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
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αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το
σχετικό γεγονός.
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
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με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών του
οικονομικού φορέα, για τα τρία τελευταία έτη που έχει γίνει εκκαθάριση, ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 του
αθροίσματος της εκτιμώμενης αξίας των ειδών για τα οποία υποβάλλει προσφορά, συμπληρώνοντας το
αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ: αριθμός ετών (.......) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών (.............) νόμισμα
(…). Σε περίπτωση μη τήρησης εγκεκριμένων και δημοσιευμένων ισολογισμών απαιτούνται αντίγραφα
ισοζυγίων ή αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα δηλώσει στοιχεία βάσει ισολογισμών ή
φορολογικών δηλώσεων για όσο χρόνο λειτουργεί αναφέροντας την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητες της.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας κατά μέγιστο όριο, να
έχουν εκτελέσει παραδόσεις συναφών ειδών, ποσοτικά και ποιοτικά, με το αντικείμενο της υπό ανάθεση
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σύμβασης από τις οποίες να προκύπτει ότι η παραδοθείσα ποσότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 30% των
ζητούμενων ποσοτήτων.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Βάση των παρ. 1 & 2 του αρθ.82 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης καθώς και τα εργοστάσια κατασκευής, οφείλουν να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στο Παράρτημα Δ’ «Τεχνικές Προδιαγραφές».

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Τονίζεται ότι εφόσον η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ.
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
Επιπλέον, ζητείται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
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ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η
δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός
φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.
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Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν
εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
α) Κατάλογο των κυριότερων προμηθειών που παραδόθηκαν και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι
στοιχεία εμπειρίας:
Αναλυτικότερα:
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία.
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.
γ. Επιμερισμός των παραδόσεων κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).
δ. Εργοδότης (αποδέκτης).
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις
απαιτήσεις της διακήρυξης.
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται , εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία
περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα
βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η
προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και
η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν τα όσα ορίζονται
στην τεχνική προδιαγραφή του τμήματος (είδους), σύμφωνα με το παράρτημα Δ Τεχνικές Προδιαγραφές
της παρούσης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
Σελίδα 31

21PROC009297796 2021-10-01

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι:
- -η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα είδη: συρόμενο
τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας, υπολογιστές/ εκτυπωτές, εξοπλισμός
επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός θέρμανσης - ψύξης.
- η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής για το είδος: όχημα τύπου pick-up
ΤΜΗΜΑ 1
όχημα τύπου pick-up

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

Α΄Ομάδα
Επιδόσεις
1 Τελική ταχύτητα (παρ. ΣΤ 2.1)

3

2 Επιτάχυνση από 0-100 km/h (παρ. ΣΤ 2.2)

1

3

Διαστάσεις
Γωνία προσέγγισης (παρ. ΣΤ 3.4)

1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Γωνία αποχώρησης (παρ. ΣΤ 3.5)
Γωνία κλίσης (παρ. ΣΤ 3.6)
Εδαφική ανοχή (παρ. ΣΤ 3.7)
Κύκλος στροφής του οχήματος από τοίχο σε τοίχο (παρ. ΣΤ 3.8)
Γωνία ανατροπής (παρ. ΣΤ 3.9)
Εμβαδόν πλατφόρμας φόρτωσης (παρ. ΣΤ 3.10)
Πλαίσιο
Ωφέλιμο φορτίο (παρ. ΣΤ 4.2)
Ισχύς κινητήρα (παρ. ΣΤ 5.1)
Ροπή κινητήρα (παρ. ΣΤ 5.2)
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (παρ. ΣΤ 6)
Μόνιμη τετρακίνηση (παρ. ΣΤ 8.5)
Δυνατότητα αναστολής διαφορισμού σε όλους τους άξονες (παρ. ΣΤ 8.6)
Ηλεκτρικό σύστημα, περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας Π/Δ (παρ. ΣΤ
14.6.3)
Οπτική και ηχητική σήμανση, ένταση ήχου σειρήνας (παρ. ΣΤ. 17.2)

Σύνολο
18
19
20
21
22
23

Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα (παρ. Η 1)
Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του οχήματος (παρ. Η 2)
Υποστήριξη με ανταλλακτικά, διάθεση (παρ. Θ 1)
Υποστήριξη με ανταλλακτικά, προμήθεια (παρ. Θ 2)
Υποστήριξη με ανταλλακτικά, εργασίες συντήρησης (παρ. Θ 2)
Χρόνος παράδοσης (παρ. ΙΔ)

Σύνολο
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1
1
2
4
3
12
13
6
6
4
8
8
1
1
75
Β΄ Ομάδα
8
2
1
2
1
11
25
100

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Τ= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
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Λ

2.4

=

Προσφερθείσα τιμή
Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
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(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4., σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας αντίστοιχα, σε
παραγράφους της παρούσας διακήρυξης και στα σχετικά παραρτήματα με τυχόν υποδείγματα τεχνικής
προσφοράς ή και οικονομικής προσφοράς.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
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ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
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Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει το φύλλο συμμόρφωσης, όπως ενδεικτικά παρατίθεται στο
Παράρτημα Ζ΄.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Δ΄ της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα.
Εφόσον οι τεχνικές προσφορές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς
και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης:
•

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής για το είδος: όχημα τύπου pick-up και

•

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα είδη:
συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας, υπολογιστές/ εκτυπωτές,
εξοπλισμός επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός θέρμανσης - ψύξης.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν εκτός από την συστημικώς υποβληθείσα οικονομική προσφορά τους, να
επισυνάπτουν σε μορφή .pdf την αναλυτική οικονομική προσφορά τους ανά τμήμα και υποείδος όπως
αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ε Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης.
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά τμήμα, αλλά και ανά
υποείδος της σύμβασης όπως ορίζεται στις παραγράφους της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
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ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Α. για το είδος: όχημα τύπου pick-up
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», την 10-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
Β. για τα είδη: συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας, υπολογιστές/
εκτυπωτές, εξοπλισμός επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός θέρμανσης – ψύξης:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 10-11-2021 και ώρα
10:00 π.μ.
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
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•

για τα τμήματα/είδη: συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας,
υπολογιστές/ εκτυπωτές, εξοπλισμός επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός
θέρμανσης - ψύξης, ως κάτωθι:
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
Διευκρινίζεται ότι για τα εν λόγω τμήματα / είδη θα αναδειχθεί ένας μειοδότης ανά τμήμα/ είδος βάσει
της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς στο σύνολο των υποειδών ανά τμήμα.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε
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κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
• Ειδικότερα για το είδος: όχημα τύπου pick-up
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης,
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
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προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να

Σελίδα 44

21PROC009297796 2021-10-01

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Για τα είδη: συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας, υπολογιστές/
εκτυπωτές, εξοπλισμός επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός θέρμανσης – ψύξης:
3.3.1.α Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
Για το είδος: όχημα τύπου pick-up:
3.3.1.β Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης
της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
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γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές,
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθεί
σα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
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(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.
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δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
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Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Β της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τριάντα (30) ημερών.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου: Αν τα αγαθά
είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης
αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών
που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δεν απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας».

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016..
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
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εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο,
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στα Παραρτήματα Α και Δ της παρούσας.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης, η οποία θα ορισθεί με σχετική πρόσκληση, ανάλογα με τις
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περιστάσεις και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που
τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,
β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με
μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός
φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα.
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας
αρχής.
δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις. Η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του
προβλεπόμενου π.δ.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α΄
και Δ΄ της παρούσας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Δ΄ της παρούσας.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές
Προδιαγραφές). Ειδικότερα, η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης ολοκλήρης της ποσότητας στις
αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μάνδρα.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία
της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο
εξωτερικό

Ισχύουν, κατά περίπτωση, τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016.

6.4

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Κατάθεση δείγματος δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.

6.6

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για κάθε είδος ισχύει ο αναγραφόμενος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο
4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μαρούσι 01-10-2021
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΩΝ/
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Τμήματα (Είδη)
α/α συστημικός διαγωνισμός

138758
138761
138762
138763
138764
138770
138772
138773
138758

ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ
ΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΚΗΝΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ
ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
ECHO/ADAPTATION/2020/833604/EL/CBRNDET/04
από
21-08-2020
συμφωνία επιχορήγησης των ελληνικών ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής
προστασίας (CBRNDET)
ECHO/ ADAPTATION/ 2020/ 833429/ EL/ GFFFV/ 02 από 21-08-2020
συμφωνία επιχορήγησης των ελληνικών ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής
προστασίας (GFFFV/ATH)

Επιχειρησιακά
πρόγραμματα

ECHO/ ADAPTATION/ 2020/ 833432/ EL/ GFFFV/ 03 από 21-08-2020
συμφωνία επιχορήγησης των ελληνικών ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής
προστασίας (GFFFV/THESS)
ECHO / ADAPTATION / 2020/833434 / EL / EMT1 / 01 για την επιχορήγηση
αναβάθμισης της Ιατρικής Μονάδας Καταστροφών του ΕΚΑΒ, σε μονάδα
ΕΜΤ type 1 fix, με στόχο την ένταξή της στην εθελοντική δεξαμενή του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ 1
ΤΜΗΜΑ2
ΤΜΗΜΑ 3
ΤΜΗΜΑ 4
ΤΜΗΜΑ 5

Προϋπολογισμός
(πλέον ΦΠΑ)
43.000,00 €
40.000,00 €
64.400,00 €
250.500,00 €
42.270,00 €
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ΤΜΗΜΑ 6
ΤΜΗΜΑ 7
ΤΜΗΜΑ 8

26.260,00 €
60.190,00 €
42.660,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.

6.302,40 €
14.445,60 €
10.238,40 €

32.562,40 €
74.635,60 €
52.898,40 €
705.907,20 €

Ο εκάστοτε εν ισχύ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
5.11.4. Όχημα τύπου pick-up (1)

43.000,00 €

34131000-4 Ημιφορτηγά

ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ
5.11.3. Συρόμενο τρέιλερ (1)

40.000,00 €

34223300-9 Ρυμουλκούμενα οχήματα

ΤΜΗΜΑ 3 ΚΙΒΩΤΙΑ
5.11.1. Κιβώτια αλουμινίου
580Χ380Χ240 and 780Χ380Χ330
(20)
5.5.1. (32 X Κιβώτια μεταφοράς
εξοπλισμού ) 44614100-8 Κιβώτια αποθήκευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV

10.400,00 €

44613400-4

Κάδοι αποθήκευσης

54.000,00 €

44614100-8 - Κιβώτια αποθήκευσης

ΤΜΗΜΑ 4 ΣΚΗΝΕΣ
5.9.8. Σκηνή 10 ατόμων (6x5,5m)
(2)
5.9.9. Σκηνή 6 ατόμων (5,5x4m)
(4)
5.10.2. Σκηνή για χρήση
τουαλέτας (6)
5.10.4. Σκηνή για χρήση ντουζ (4)
5.4.1. (16 Χ Φουσκωτές σκηνές)
39522530-1 - Σκηνές

24.000,00 €

39522530-1 Σκηνές

34.000,00 €

39522530-1

Σκηνές

180,00 €

39522530-1

Σκηνές

320,00 €

39522530-1

Σκηνές

192.000,00 €

39522530-1 - Σκηνές

ΤΜΗΜΑ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4.2.1. Κράνος τύπου διάσωσης
(30)
4.2.2. Γιλέκα διάσωσης (30)
5.7.1. (60 X Κράνος)
4.3.5. (8 X Μπότες χημικής
προστασίας)

5.700,00 €

18444100-4 Κράνη ασφαλείας

600,00 €

35113430-2 Γιλέκα ασφαλείας

12.000,00 €

18444100-4 Κράνη ασφαλείας

860,00 €
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5.7.3. (8 Χ παντελόνια
προστασίας αλυσοπρίονου)

2.000,00 €

4.2.4. Χειμερινή στολή (40)

10.000,00 €

4.2.5. Καλοκαιρινή στολή (40)

7.200,00 €

4.2.6. Μπλουζάκια (50)

1.000,00 €

18331000-8 Κοντομάνικες φανέλες

4.3.2. (12 X Αεροστεγή γάντια)

1.850,00 €

18141000-9 - Γάντια εργασίας

4.3.1. (8 X Γάντια κρυογονικά
υγρά)

690,00 €

18141000-9 - Γάντια εργασίας

4.2.5. (10 X 100 nitrile gloves)

370,00 €

18424300-0 - Γάντια μιας χρήσης

18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής
χρήσης
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής
χρήσης

ΤΜΗΜΑ 6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
5.1.1. IP-65 φορητός
υπολογιστής (2)

8.600,00 €

5.1.3. Εξωτερικός σκληρός
δίσκος-2TB, SSD (2)

320,00 €

5.3.6. (4 Χ UPS 1200VA)

1.600,00 €

30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι
μικροϋπολογιστές
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης
δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών
30237280-5
30237280-5

Εξαρτήματα τροφοδοσίας
ισχύος
Εξαρτήματα τροφοδοσίας
ισχύος

5.1.5. UPS 1000VA (2)

340,00 €

5.1.6. Εκτυπωτής-σαρωτής LASER
(1)

300,00 €

5.1.9. Ταμπλέτα (2)

300,00 €

30213200-7
Φορητοί υπολογιστές για την
εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση
γραφίδας

5.3.8. (2 Χ πολυμηχάνημα laser)

800,00 €

30232110-8 - Εκτυπωτές λέιζερ

30232110-8

Εκτυπωτές λέιζερ

5.3.1. (4 X προστατευμένος
φορητός υπολογιστής )

12.000,00 €

30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

4.2. (16 X τονερ εκτυπωτή laser)

2.000,00 €

30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές
λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

ΤΜΗΜΑ 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
5.1.2. Φορητό δορυφορικό
τηλέφωνο (2)

4.000,00 €
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5.1.8. GSM συσκευή κινητού
τηλεφώνου (4)

1.000,00 €

5.3.3. (4 X φορητό δορυφορικό
τηλέφωνο)

5.000,00 €

5.2.1. Φορητός ασύρματος
UHF/VHF (20)
5.2.2. VHF/UHF Ασύρματος
πομποδέκτης οχήματος (3)

3.000,00 €
3.600,00 €

5.2.3. Ανιχνευτής συχνότητας (1)

250,00 €

32252000-4

Τηλέφωνα GSM

32531000-4 - Εξοπλισμός επικοινωνιών μέσω
δορυφόρου
32237000-3

Φορητά ραδιοτηλέφωνα

31711110-7
35121900-7

Πομποδέκτες
Ραδιοανιχνευτές

5.3.5. (20 Χ Φορητός
πομποδέκτης)

16.000,00 €

31711110-7 - Πομποδέκτες

5.3.5. (10 X intercom device)

12.000,00 €

32360000-4 - Εξοπλισμός ενδοεπικοινωνίας

5.1.4. Δρομολογητής ασύρματου
WiFi 4G (4)
5.3.2. (2 X Συσκευή ευρυζωνικού
παγκόσμιου δικτύου - τερματικό
BGAN)

140,00 €
11.000,00 €

32552410-4

Μόντεμ

32580000-2 - Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων

5.1.10. Συσκευή γεωεντοπισμού
GPS (2)

300,00 €

38112100-4
Συστήματα παγκόσμιας
πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού
θέσης (GPS ή ισοδύναμα)

5.3.4. (4 X φορητός δέκτης GPS)

2.400,00 €

38112100-4 - Συστήματα παγκόσμιας
πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού
θέσης (GPS ή ισοδύναμα

5.3.7. (2 X συσκευή προβολής και
οθόνη προβολής)

1.500,00 €

38652120-7 - Βιντεοπροβολείς

ΤΜΗΜΑ 8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ
5.5.2. Φορητές συσκευές
θέρμανσης (6)
5.4.2. (8 X Σύστημα θέρμανσης
σκηνών με καυστήρα
πετρελαίου)
5.4.3. (8 Χ Σύστημα ψύξης
σκηνών)
5.9.3. Φορητή ηλεκτρική
μαγειρική κουζίνα (2)
5.9.4. Φορητό ηλεκτρικό Ψυγείο
35 lt (2)

15.600,00 €

39715200-9

16.000,00 €

39721300-5 Μη ηλεκτρικά αερόθερμα ή
διανεμητές θερμού αέρα

8.000,00 €

39717000-1 - Ανεμιστήρες και συσκευές
κλιματισμού

120,00 €
1.240,00 €
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5.10.6. Φορητός
θερμοσυσσωρευτής νερού (2)

700,00 €

5.4.6. (4 Χ φυγεία- καταψύκτες)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(Όπως ορίζεται
αναλυτικά στο
Παράρτημα Δ
«Τεχνικές
Προδιαγραφές»
της παρούσας)

1.000,00 €

39721400-6 Μη ηλεκτρικοί θερμαντήρες
νερού, στιγμιαίοι ή με θερμοσυσσώρευση
39711110-3 - Ψυγεία-καταψύκτες

• Δράση με τίτλο ECHO/ADAPTATION/2020/833604/EL/CBRNDET/04 [21-08-2020 συμφωνία
επιχορήγησης των ελληνικών ευρωπαϊκών μονάδων πολιτικής προστασίας (CBRNDET)]
• Δράση με τίτλο ECHO / ADAPTATION / 2020/833434 / EL / EMT1 / 01 για την επιχορήγηση
αναβάθμισης της Ιατρικής Μονάδας Καταστροφών του ΕΚΑΒ, σε μονάδα ΕΜΤ type 1 fix, με στόχο
την ένταξή της στην εθελοντική δεξαμενή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
• Επιχορήγηση ποσοστού έως 75% του συνολικού καθαρού ποσού (το ΦΠΑ μη επιλέξιμο)
• Και από τον Τακτικό προϋπολογισμό το υπόλοιπο ποσό

Για όλα τα είδη

Τρεις (3) μήνες
από την
υπογραφή της
σύμβασης

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού
Υλικού στη Μάνδρα Αττικής (Κωδικός NUTS: EL30)

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παράδοσης

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΑTΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

• 0,07252%
Ανάλυση: 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 τΑ΄
01-04-2019).
• 0,02072%
Ανάλυση: 0,02% υπέρ του Δημοσίου στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ
ΟΓΑ, εφόσον εκδοθεί ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, κατά την
παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
• 0,06216%
Ανάλυση: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με
χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969
Β/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών,
κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.

ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

4% επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους και θα παρακρατείται κατά την πληρωμή (άρθρο 64,
Ν.4172/2013)
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Μαρούσι 01-10-2021
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Β1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης
(Πλήρης
επωνυμία
Πιστωτικού
Ιδρύματος ……………………………./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............
ΠΡΟΣ:

Ημερομηνία έκδοσης:……………

ΕΥΡΩ:……………..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ. ................. ΠΟΣΟΥ ……………ΕΥΡΩ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ .............................. (και ολογράφως) ……….. υπέρ του
(i)
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ................................................................ ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) ................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ...................................................
(διεύθυνση) .....................................
β) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ...................................................
(διεύθυνση) .....................................
γ) (πλήρη επωνυμία) .........................................., ΑΦΜ: ...................................................
(διεύθυνση) .....................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό /
ημερομηνία) ............... Διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/
Πυροσβεστικού Σώματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την…………για
την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης για τη προμήθεια με αγορά
.............................................(για το/α είδος/οι…..) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της
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συνολικής εκτιμώμενης αξίας του, χωρίς Φ.Π.Α. μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ......................................................... (Σημείωση για την
Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερος
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη) ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη
Υπογραφή)

Β2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
.................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............
ΠΡΟΣ:

Ημερομηνία έκδοσης:……………

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 2131331112
E-mail: gdoy.1proc@civilprotection.gr
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ........... (και
ολογράφως) ……….. υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ............................................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ................................................................ ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .........................................................., ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) ................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της υπ’ αριθ. ...................σύμβασης, για τη
προμήθεια με αγορά ...................................................... σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ................... Διακήρυξη (με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την………………) για το τμήμα/είδος….. και το οποίο ποσόν
καλύπτει το …% της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. ……… ΕΥΡΩ.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
Μαρούσι … -….-2021
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΣ)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται
αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα [] ENOTICES-APSVIII4/2021-131496

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 2021/S 191-494253
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090169846
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει): www.civilprotection.gr
Πόλη: Μαρούσι
Οδός και αριθμός: Λεωφ. Κηφισίας 37-39
Ταχ. κωδ.: 15123
Αρμόδιος επικοινωνίας: Πυραγός Δεδεμάδης Δημήτριος
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Τηλέφωνο: 213 1331 112
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: gdoy.1proc@civilprotection.gr
Χώρα: GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
6/2021 Διακήρυξη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Σύντομη περιγραφή:
Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά των
κάτωθι τμημάτων (ειδών): όχημα τύπου pick-up, συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής
προστασίας, υπολογιστές/ εκτυπωτές,εξοπλισμός επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός
θέρμανσης - ψύξης, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτά
αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων εξήντα εννέα
χιλιάδων διακόσια ογδόντα ευρώ (569.280,00€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ. Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το είδος:
όχημα τύπου pick-up και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής για τα είδη: συρόμενο τρέιλερ, κιβώτια, σκηνές, εξοπλισμός ατομικής προστασίας,
υπολογιστές/ εκτυπωτές, εξοπλισμός επικοινωνίας/ δορυφορικά τηλέφωνα και εξοπλισμός θέρμανσης ψύξης.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα (εάν υπάρχει): 06/2021
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό
φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4 Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς Ο οικονομικός φορέας
συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων
που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Σελίδα 75

21PROC009297796 2021-10-01

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Έχει ο ίδιος ο
οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό
πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και
σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σελίδα 80

21PROC009297796 2021-10-01

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου Ο οικονομικός φορέας έχει, εν
γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
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Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Βρίσκεται ο
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
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περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού Έχει συνάψει ο
οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20 Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Γνωρίζει ο
οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
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Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση
εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να
υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
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Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη /γνωστοποίηση ή στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση
ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί
φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση
ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της
σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 26
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση
ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους
οργανισμούς σχετικά με πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα
με ειδικές
ανάγκες;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II
έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται, εκτός εάν:
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α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή β) Από τις 18
Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους
τα σχετικά έγγραφα. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται,
υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή__

Μαρούσι 01-10-2021
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ
ΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΚΗΝΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1
ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP
Τμήμα 1/Είδος

Ποσό άνευ Φ.Π.Α.

CPV

5.11.4. Όχημα τύπου pick-up (1)

43.000,00 €

34131000-4 Ημιφορτηγά

5.11.4. Όχημα τύπου pick-up 4Χ4 (διπλοκάμπινου)
Α. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την
προμήθεια βοηθητικών διπλοκάμπινων ημιφορτηγών οχημάτων (4Χ4) τύπου pick up με δυνατότητα
μεταφοράς πέντε (5) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και πλατφόρμα φόρτωσης (καρότσα)
για μεταφορά εξοπλισμού.
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα υπό προμήθεια οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΕΚΑΒ με κύριο έργο
τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού σε συμβάντα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές
- πλημμύρες), καθώς και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του ΕΚΑΒ.
Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ
Η ένδειξη "περίπου" αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ± 5% της κατά περίπτωση αιτούμενης τιμής.
Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεώτερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει
αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
Δ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Οχήματα που προορίζονται για οδική χρήση και εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
2007/46/ΕΚ.
Ε. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Τα παρακάτω βοηθήματα έχουν ληφθεί υπόψη για την εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής:
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•
•
•
•

Πληροφορίες από το εμπόριο.
Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Η ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Τα προσφερόμενα οχήματα και ο εξοπλισμός τους να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, κατασκευής
του ιδίου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της σύμβασης.
1.2. Τα υπό προμήθεια οχήματα να είναι κατασκευής εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα μας και να διασφαλίζουν
την Υπηρεσία με τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών.
1.3. Η εταιρεία που θα παρέχει την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων να διαθέτει πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο.
1.4. Να είναι διπλοκάμπινα με δυνατότητα μεταφοράς πέντε (5) ατόμων συμπεριλαμβανομένου και του
οδηγού και να φέρουν πλατφόρμα φορτώσεως (καρότσα) με μεταλλική πόρτα για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης και της φόρτωσης, κατηγορίας N1 και τύπου αμαξώματος ΒΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
1.5. Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που προορίζεται, και να
ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις για την κίνηση των οχημάτων.
2. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
2.1. Τελική ταχύτητα άνω των 150 km/h.
2.2. Επιτάχυνση από 0-100 km/h μικρότερη από 14 sec.
2.3. Δυνατότητας αναρρίχησης σε κλίση του οχήματος με πλήρες φορτίο, να δηλώνεται.
3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
3.1. Ολικό μήκος ελάχιστο 5100 mm, μέγιστο 5500 mm, μη συνυπολογιζομένων των διατάξεων έλξης ρυμούλκησης.
3.2. Ολικό πλάτος ελάχιστο 1700 mm, μέγιστο 2000 mm, μη συνυπολογιζομένων των καθρεπτών.
3.3. Ολικό ύψος, να δηλώνεται.
3.4. Γωνία προσέγγισης (approach) μεγαλύτερη ή ίση από 25ο.
3.5. Γωνία αποχώρησης (departure) μεγαλύτερη ή ίση από 18ο.
3.6. Γωνία κλίσης (ράμπας) (ramp) μεγαλύτερη ή ίση από 20ο.
3.7. Εδαφική ανοχή (ground clearance) μεγαλύτερη ή ίση από 200 mm.
3.8. Κύκλος στροφής οχήματος από τοίχο σε τοίχο (turning circle between walls) έως 14 m.
3.9. Γωνία πλευρικής κλίσης (ανατροπής) (tilt) μεγαλύτερη ή ίση από 35ο.
3.10. Μήκος Χ πλάτος πλατφόρμας φόρτωσης μεγαλύτερα ή ίσα από 1500 Χ 1450 mm.
4. BΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4.1. Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μεγαλύτερη ή ίση από 2500 kg και έως 3500 kg.
4.2. Ωφέλιμο φορτίο (Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος - απόβαρο οχήματος)
τουλάχιστον 700 kg, όπου ως απόβαρο ή καθαρό βάρος ορίζεται το βάρος του οχήματος χωρίς φορτίο,
οδηγό και πλήρωμα αλλά με τα υγρά λειτουργίας του και γεμάτη δεξαμενή καυσίμου.
5. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Υδρόψυκτος, τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας ο οποίος στις ονομαστικές στροφές λειτουργίας του να
παρέχει τις ακόλουθες επιδόσεις σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς της Ε.Ε.:
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5.1. Ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 100 kW.
5.2. Ροπή μεγαλύτερη ή ίση από 300 Nm.
5.3. Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. δηλ. σταδίου ΕURO-6
ή νεώτερου.
6. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου τουλάχιστον 75 l.
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των κανονισμών της Ε.Ε.
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
8.1. Κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανικό ή αυτόματο, με τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και
τουλάχιστον μία (1) σχέση οπισθοπορείας.
8.2. Συμπλέκτης ξηράς τριβής για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ή υδραυλικός συμπλέκτης με μετατροπέα
ροπής για αυτόματο.
8.3. Το σύστημα μετάδοσης να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο υποβιβασμού δύο (2) σχέσεων με επιλογή
από τη θέση του οδηγού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υποπολλαπλασιασμού των σχέσεων
μετάδοσης προκειμένου να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του οχήματος κατά την
αναρρίχηση, την κίνηση σε ανώμαλα εδάφη κ.λ.π. όπου απαιτείται αυξημένη ελκτική δύναμη.
8.4. Το όχημα να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες με διαφορικά (όχημα 4Χ4).
8.5. Η τετρακίνηση να είναι κατά προτίμηση μόνιμη (με κεντρικό διαφορικό) ή κατ' επιλογήν (με κιβώτιο
διανομής). Στην περίπτωση κατ' επιλογήν τετρακίνησης, η εμπλοκή της τετρακίνησης να γίνεται και εν
κινήσει.
8.6. Τουλάχιστον ο οπίσθιος άξονας να είναι εξοπλισμένος με σύστημα ολικής ή μερικής αναστολής
λειτουργίας του διαφορικού (differential lock ή limited slip differential, ή άλλο κατάλληλο ηλεκτρονικό
σύστημα που να λειτουργεί αυτόματα και να επιτυγχάνει όποτε απαιτείται τον περιορισμό του
διαφορισμού των τροχών). Στην περίπτωση μόνιμης τετρακίνησης το σύστημα αναστολής λειτουργίας του
διαφορικού να υπάρχει και στο κεντρικό διαφορικό.
8.7. Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα μετάδοσης κίνησης και ειδικότερα το
σύστημα τετρακίνησης.
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
9.1. Θέση τιμονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης.
9.2. Μηχανισμός με υδραυλική υποβοήθηση.
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
10.1. Το σύστημα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.
10.2. Το σύστημα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος και να είναι διπλού
κυκλώματος, υδραυλικό και υποβοηθούμενο από σερβομηχανισμό.
10.3. Η κύρια πέδηση να γίνεται υποχρεωτικά στους εμπρόσθιους τροχούς με δίσκους και στους
οπίσθιους τροχούς με ταμπούρα ή δίσκους.
10.4. Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) να επενεργεί τουλάχιστον στους οπίσθιους τροχούς.
10.5. Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).
10.6. Το σύστημα να περιλαμβάνει ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP, ASC, ESC, VSC κλπ.).
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10.7. Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα πέδησης και τα συνδυαζόμενα
συστήματα ασφαλείας.
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Το σύστημα ανάρτησης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις φόρτισης και κίνησης του οχήματος. Να
περιλαμβάνει αντιστρεπτική δοκό τουλάχιστον εμπρός καθώς και υδραυλικά, τηλεσκοπικά αμορτισέρ.
12. ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ
12.1. Το όχημα να φέρει μονούς τροχούς σε κάθε άξονα (εμπρός και πίσω) με ελαστικά επίσωτρα
κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός και εκτός δρόμων. Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι
των ίδιων διαστάσεων. Η μορφή του αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.
12.2. Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και
να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. Να είναι καινούργια, όχι από αναγόμωση και η ηλικία
τους κατά την παράδοση κάθε οχήματος να μην υπερβαίνει το χρόνο παράδοσης προσαυξημένο κατά έξι
(6) μήνες.
12.3. Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους υπόλοιπους του οχήματος, σε
κατάλληλη θέση επί του οχήματος. Η θέση του εφεδρικού τροχού να μην επηρεάζει τις απαιτήσεις
διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης να προστατεύεται με
κατάλληλο κάλυμμα.
12.4. Να δηλώνονται με την προσφορά, οι διαστάσεις ζαντών και ελαστικών, ο δείκτης ταχύτητας και ο
δείκτης φορτίου των προσφερόμενων ελαστικών, καθώς και τυχόν εναλλακτικές εγκεκριμένες διαστάσεις
ελαστικών που δύναται να τοποθετηθούν χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις.
13. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
13.1. Οι διατάξεις έλξης και ρυμούλκησης να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.
13.2. Το όχημα να φέρει στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο κρίκο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την
ρυμούλκησή του από άλλα οχήματα.
13.3. Στο οπίσθιο μέρος να τοποθετηθεί διάταξη ρυμούλκησης που να περιλαμβάνει ταχέως αφαιρούμενο
(χωρίς τη χρήση εργαλείων) ή αναδιπλούμενο κοτσαδόρο σφαιρικού τύπου (χούφτας) για ρυμούλκηση
ρυμουλκούμενου οχήματος και τις κατάλληλες αναμονές για τη σύνδεση του ρυμουλκούμενου.
13.4. Το όχημα να έχει την δυνατότητα ρυμούλκησης μικτού βάρους ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα ≥750
Kg και ≥3500 Kg με φρένα.
13.5. Όλες οι παραπάνω διατάξεις έλξης - ρυμούλκησης να είναι επαρκούς αντοχής ώστε να επιτρέπουν τη
ρυμούλκηση του οχήματος σε δρόμο στην επιτρεπόμενη συνολική έμφορτη μάζα του.
14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
14.1. Να φέρει συσσωρευτή 12 V χωρητικότητας άνω των 80 Ah. Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με
γειωμένο τον αρνητικό πόλο.
14.2. Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.
14.3. Να φέρει φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
14.4. Να φέρει δύο (2) προβολείς ομίχλης εγκατεστημένους στην εμπρόσθια πλευρά του οχήματος.
14.5. Εγκατάσταση και σύνδεση πομποδέκτη και κεραίας πομποδέκτη.
14.6. Περιγραφή πομποδέκτη (Π/Δ)
•
•

Να είναι καινούργιος, επαγγελματικού τύπου, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής αναλογικής και
ψηφιακής λειτουργίας.
Να είναι με ενσωματωμένη κεφαλή μικρών διαστάσεων, κατάλληλος για την τοποθέτησή του σε χώρο
διαστάσεων ραδιο-cd (DIN size).
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Τεχνικά χαρακτηριστικά πομποδέκτη
•
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: κατά προτίμηση από 136 - 174 MHz ή μεγαλύτερου εύρους
και οπωσδήποτε από 146 - 174 MHz.
•
Ισχύς εξόδου πομπού 25W/50Ω για την αναλογική λειτουργία και 45W/50Ω για την ψηφιακή
λειτουργία, τουλάχιστον, ρυθμιζόμενη και παραμένουσα σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας.
•
Αριθμός προγραμματιζόμενων διαύλων τουλάχιστον χίλια (1.000).
•
Τρόπος προγραμματισμού συχνοτήτων εξωτερικά με H/Y.
•
Διαυλοποίηση (channel spacing) πομπού και δέκτη 12,5 - 25 KHz για αναλογική λειτουργία και
12,5 KHz για την ψηφιακή λειτουργία.
•
Σταθερότητα συχνότητας ±1,5ppm ή καλύτερη.
•
Τύπος διαμόρφωσης:

Αναλογική λειτουργία κατά FM: 11K0F3E σε διαυλοποίηση 12,5KHz και 16K0F3E σε διαυλοποίηση 25KHz.
Ψηφιακή λειτουργία: 4FSK σε διαυλοποίηση 12,5KHz.
•
Ευαισθησία δέκτη στην αναλογική λειτουργία 0,30μV ή καλύτερη για 12dB SINAD και για
ψηφιακή λειτουργία 5% BER σε 0,30μV ή καλύτερη.
•
Φίμωση εξόδου δέκτη ρυθμιζόμενη μέσω προγράμματος σε κατώφλι 0,30 μV ή και μικρότερη.
•
Παραμόρφωση ακουστικών συχνοτήτων πομπού και δέκτη (AF distortion) 3% ή και καλύτερη
στο 1ΚΗz.
•
Ενδοδιαμόρφωση 70db ή καλύτερη.
•
Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύμφωνα με CEPT ή ETSI.
•
Έξοδος τυπικής ακουστικής ισχύος τουλάχιστον: 3W σε εσωτερικό μεγάφωνο και 7,5W σε
εξωτερικό μεγάφωνο (8 Ω).

Εξωτερικές συνδέσεις:
Ο Π/Δ να διαθέτει εξωτερικά βύσμα σύνδεσης με τις εξής λειτουργίες:
•
•
•
•

Ανεξάρτητη έξοδο ήχου του πομποδέκτη.
Έξοδο για την ένδειξη λήψης σήματος.
Είσοδο ακουστικού σήματος πομποδέκτη.
Είσοδο PTT.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
•
Τάση τροφοδοσίας ονομαστική της τάξης των 12VDC με μεταβολή σε ελάχιστο εύρος από 1115V.
•
Να παρέχεται προστασία του Π/Δ από τυχαία αναστροφή της πολικότητας του συσσωρευτή.
•
Η κατανάλωση στα 12V να μην ξεπερνά στην αναμονή το 0,9Α, στην λήψη τα 2Α, και στην
εκπομπή τα 15A.
•
Ελάχιστα όρια συνθηκών περιβάλλοντος μέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί κανονικά ο Π/Δ:

- Θερμοκρασία από -20°C έως + 60°C.
- Υγρασία και αντίδραση σε κραδασμούς και δονήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές MIL-STD-810
C/D/E/F/G.
- Βαθμός προστασίας από νερό και σκόνη τουλάχιστον IP 54 σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529.
•
Στην πρόσοψη του Π/Δ να υπάρχει βύσμα μικροφώνου, μεγάφωνο, ένδειξη του διαύλου καθώς
και τα ανάλογα πλήκτρα και ενδεικτικά λειτουργίας του Π/Δ.
•
Έγχρωμη οθόνη.
•
Να υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης της πρόσοψης /κεφαλής για χειρισμό σε απόσταση 3
μέτρων τουλάχιστον. Το σχετικό παρελκόμενο θα ζητηθεί μόνο εάν είναι αναγκαίο κατά την
τοποθέτηση.

Πρόσθετες δυνατότητες προγραμματισμού:
•
•

Προγραμματισμός υποτόνου CTCSS/DCS encode-decode ανά κανάλι.
Προγραμματισμός χρόνου διακοπής εκπομπής T.O.T.
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•

Προγραμματισμός για ταυτόχρονη σάρωση ψηφιακών ή αναλογικών διαύλων (SCAN).

Πρόσθετες δυνατότητες στην ψηφιακή λειτουργία
•
Κρυπτοφώνηση σημάτων: Οι προσφερόμενοι πομποδέκτες να έχουν εγκατεστημένη στην
ψηφιακή λειτουργία κρυπτοφώνηση ασφάλειας με κλειδί 40 bits τουλάχιστον και ένα τρισεκατομμύριο
συνδυασμούς τουλάχιστον. Η ανάγνωση του προγράμματος του πομποδέκτη να προστατεύεται από
ειδικό κωδικό (password), έτσι ώστε οι συχνότητες, το πρόγραμμα και όλες οι παράμετροί του καθώς
και το κλειδί της κρυπτοφώνησης να είναι ασφαλή, ακόμη και αν κλαπεί κάποιος πομποδέκτης.
•
Ψηφιοποίηση της φωνής σύμφωνα με το πρότυπο AMBE+2 VOCODER.
•
Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο δέκτη παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) και
να είναι εφικτή η χρήση του για λειτουργία του πομποδέκτη σε δίκτυο διαχείρισης στόλου (Δεν
ζητείται ειδικό λογισμικό διαχείρισης στόλου).
•
Να παρέχεται δυνατότητα ατομικών (individual private call), ομαδικών (group call) κλήσεων
καθώς και κλήσεων ευρυεκπομπής στην ψηφιακή λειτουργία.
•
Να
παρέχεται
δυνατότητα
απομακρυσμένης
ενεργοποίησης,
απενεργοποίησης
και
επανενεργοποίησης πομποδέκτη (remote stun/unstun).
•
Να υποστηρίζεται κλήση έκτακτης ανάγκης (emergency call).
•
Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας, αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων SMS.
•
Να παρέχεται δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων data TCP/IP με ταχύτητα
τουλάχιστον 4Kbps.
•
Να παρέχεται δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου (remote monitor).
•
Να παρέχεται δυνατότητα έλεγχου πομποδέκτη (radio check).
•
Να παρέχεται δυνατότητα Call alert.
•
Να διαθέτει ένδειξη PTT - ID, για αναγνώριση με σαφή ένδειξη στην οθόνη του πομποδέκτη.

Παρελκόμενα Πομποδέκτη
•
Μικρόφωνο χειρός με Ρ.Τ.Τ.
•
Κεραία τύπου μαστιγίου λ/4 από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής μηχανικής αντοχής με
ελατηριωτή βάση με το σύστημα στήριξης αυτής.
•
Κεραία λήψης σήματος GPS αυτοκόλλητη τζαμιού με τα παρελκόμενα (καλώδιο, βύσμα).
•
Λογισμικό και εξαρτήματα απαιτούμενα για τη διασύνδεση και τον προγραμματισμό από Η/Υ
(ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα των πομποδεκτών).
•
Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο service manual με όλα τα κυκλωματικά διαγράμματα του
πομποδέκτη (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα των πομποδεκτών).

Ειδικοί όροι
•
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων πομποδεκτών να είναι σύμφωνα και εντός
των ορίων των προδιαγραφών CEPT ή ETSI. Η συμβατότητα με την ψηφιακή εναέρια διεπαφή να
γίνεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα ΕΤSI: TS102.361-1/2/3. Επί των συσκευών να
αναγράφονται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το όνομα του κατασκευαστή, ο τύπος της συσκευής, ο
αριθμός παρτίδας και/ή ο αριθμός σειράς παραγωγής, η σήμανση CE, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο
που προβλέπει τη σήμανση αυτή, το κωδικό σήμα αναγνώρισης της κλάσης 2 (Alert sign) και τα λοιπά
στοιχεία που αναφέρονται στην Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία.
•
Τα ελάχιστα όρια των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια τηλεπικοινωνιακού
υλικού, που δεν ορίζονται επακριβώς από την παρούσα προδιαγραφή είναι αυτά που ορίζονται με το
υπ΄αρίθμ.300-086 πρότυπο ETSI ή αντίστοιχο.
•
Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας και το ακριβές σημείο τοποθέτησής τους θα καθοριστούν
μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
ΕΚΑΒ.
•
Οι πομποδέκτες θα παραδίδονται προγραμματισμένοι, έτοιμοι για λειτουργία και θα
συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
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•
Για την προστασία των ασύρματων επικοινωνιών του οχήματος από παρεμβολές
προκαλούμενες από λοιπά ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή συστήματα του οχήματος προτείνεται
η τήρηση των μεθόδων και ορίων του διεθνούς προτύπου CISPR 25 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής
Επιτροπής (IEC).

14.7. Το όχημα να διαθέτει εγκέφαλο δεδομένων στόλου (Fleet Board Controller) για να υποστηρίζει και
να διασυνδέεται με το πρωτόκολλο FMS CAN.
15. ΑΜΑΞΩΜΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ - ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
15.1. Το όχημα να διαθέτει χαλύβδινο αμάξωμα επί πλαισίου ισχυρής χαλύβδινης κατασκευής. Το
αμάξωμα να διαθέτει θάλαμο οδηγού/επιβατών, με μόνωση ήχου/θερμότητας, κατάλληλων
διαστάσεων για την ασφαλή μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού), και
τέσσερεις (4) πλευρικές θύρες, με ανοιγόμενα παράθυρα, οι οποίες να ασφαλίζουν με μηχανισμό
κλειδώματος. Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον να καλύπτεται από
προσθαφαιρούμενα, ελαστικά, προστατευτικά ταπέτα στις εμπρόσθιες και τις οπίσθιες θέσεις.
15.2. Η πλατφόρμα φορτώσεως (καρότσα) να διαθέτει θύρα στην οπίσθια πλευρά του οχήματος με
μηχανισμό κλειδώματος για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της φόρτωσης. Η καρότσα, καθώς και το
εσωτερικό μέρος της θύρας της να φέρει πλήρη πλαστική επένδυση.
15.3. Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε.
για οχήματα.
15.4. Όλα τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή και αγκίστρωση των
οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.
15.5. Να διαθέτει συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (SRS) αποτελούμενο από τουλάχιστον έξι (6)
αερόσακους προστασίας (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς και τύπου κουρτίνας ή οροφής).
15.6. Ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με σύστημα κλιματισμού (air condition) και θέρμανσης
εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του οχήματος, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες και σύστημα
εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες ρυθμιζόμενους
από το εσωτερικό του θαλάμου, έναν εσωτερικό καθρέπτη καθώς και εργοστασιακά εγκατεστημένο (με
χειριστήρια στο τιμόνι) πλήρες ηχοσύστημα (ράδιο - usb).
15.7. Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km).
Στροφόμετρο κινητήρα.
Ένδειξη ποσότητας καυσίμου και ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα.
Ένδειξη ελλιπούς πίεσης λιπαντικού κινητήρα.
Ένδειξη ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτών.
Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης.
Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης.
Πρίζα παροχής ρεύματος 12V (αναπτήρας).
Χειριστήρια ελέγχου οπτικής και ηχητικής σήμανσης.

16. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ
16.1. Το κύριο μέρος των εξωτερικών επιφανειών του οχήματος να είναι εργοστασιακά βαμμένο σε
κίτρινη απόχρωση (RAL-1016) με βαφή διπλής επίστρωσης και βερνίκι σε θάλαμο βαφής.
16.2. Το όχημα να φέρει την απαραίτητη σήμανση του ΕΚΑΒ, η οποία θα περιλαμβάνει και τουλάχιστον
μία επιγραφή στην αγγλική γλώσσα, καθώς και δύο αυτοκόλλητα εμβλήματα του ΕΚΑΒ διαστάσεων 30Χ35
cm περίπου.
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16.3. Κάθε όχημα να φέρει επίσης μία ετικέτα, η οποία θα περιέχει τις σημαίες της Ελλάδος και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κείμενο που θα πληροφορεί σχετικά με τη συγχρηματοδότηση της προμήθειας
από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ακριβείς διαστάσεις, το σημείο τοποθέτησης και το
περιεχόμενο της ετικέτας θα καθοριστούν σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις.
16.4. Οπισθοαντανακλαστική σήμανση εγκεκριμένη σύμφωνα με την οδηγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505
- Regulation No. 104 και τα συμπληρώματα αυτής 1 και 2:
Το όχημα να φέρει οπισθοαντανακλαστικές αυτοκόλλητες μεμβράνες μικροπρισματικής δομής
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας Class C κατάλληλες για τη σήμανση οχημάτων, ελάχιστου ύψους
50mm στα ακόλουθα σημεία (γραμμική σήμανση - line marking):
•
Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα κατά μήκος των δύο πλαϊνών πλευρών του οχήματος (δεξιά
και αριστερά).

16.5. Εξαιτίας του ιδιαίτερου σχεδιασμού του οχήματος από κάθε κατασκευαστή, η απαραίτητη σήμανση,
καθώς και ο οριστικός σχεδιασμός των οπισθοαντανακλαστικών λωρίδων θα καθοριστούν σε συνεννόηση
με το ΕΚΑΒ.
17. ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
17.1. Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονική σειρήνα που να αποτελείται από ενισχυτή μικρόφωνο - ηχείο και να παράγει τρεις διαφορετικούς ήχους (WAIL-YELP-HI/LO), ήχο ηλεκτρονικής
κόρνας (air horn) και να διαθέτει σύστημα δημόσιας αναγγελίας (public address).
17.2. Η σειρήνα να παράγει ήχο έντασης 115 dB τουλάχιστον σε απόσταση 3 m, η οποία να πιστοποιείται
από διαπιστευμένο εργαστήριο. Η συχνότητα εκπομπής να κυμαίνεται από 500 έως 1800 Hz περίπου.
17.3. Η οπτική σήμανση των οχημάτων θα αποτελείται από μπάρα φωτισμού
17.4. Η μπάρα φωτισμού να είναι αεροδυναμικής μορφής, χαμηλής αντίστασης στον αέρα.
17.5. Να προστατεύεται εξωτερικά από χτυπήματα με κατάλληλο μεταλλικό πλέγμα.
17.6. Εντός της μπάρας θα είναι εγκατεστημένα τουλάχιστον έξι (6) στροβοσκοπικά φωτιστικά σώματα
τεχνολογίας LED που θα παράγουν έντονες αναλαμπές ερυθρού χρώματος.
17.7. Η διάταξη των έξι στροβοσκοπικών φωτιστικών σωμάτων είναι η ακόλουθη: Δύο (2) στην εμπρόσθια
όψη της μπάρας και ανά δύο (2) σε κάθε πλευρά υπό γωνία ως προς το διαμήκη άξονα της μπάρας 45ο και
135ο αντίστοιχα, ώστε να παρέχεται οπτικό πεδίο κάλυψης 270ο.
17.8. Επιπλέον των στροβοσκοπικών σωμάτων, να τοποθετηθούν εντός της μπάρας και στην εμπρόσθια
όψη της, δύο (2) προβολείς με λυχνία αλογόνου ισχύος τουλάχιστον 35W έκαστη, εναλλάξ λειτουργίας,
παράγοντας τουλάχιστον 90 αναλαμπές ανά λεπτό (flasher). Αποκλείεται η επικόλληση των προβολέων
αλογόνου επί του καλύμματος της μπάρας (για λόγους αντοχής του καλύμματος). Οι προβολείς πρέπει να
αποτελούν ανεξάρτητα στοιχεία τοποθετημένα σε ειδική θέση εντός της μπάρας όπως τα στροβοσκοπικά
σώματα καθώς και να φέρουν κάτοπτρο. Εναλλακτικά, αντί για προβολείς αλογόνου δύναται να
τοποθετηθούν στροβοσκοπικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED που θα παράγουν έντονες αναλαμπές
λευκού χρώματος, με λειτουργία ανεξάρτητη από τα ερυθρού χρώματος στροβοσκοπικά φωτιστικά.
17.9. Η μπάρα φωτισμού θα φέρει μονοκόμματο ή τμηματικό κάλυμμα των φωτιστικών σωμάτων από
διάφανο πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής Polycarbonate που να μην θαμπώνει από την επίδραση της
ηλιακής ακτινοβολίας. Ο προμηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη
τουλάχιστον. Το κάλυμμα θα πρέπει να καλύπτει όλη την περιφερειακή επιφάνεια της μπάρας.
17.10. Το μήκος της μπάρας να είναι τουλάχιστον 900 mm και να μην υπερβαίνει το πλάτος του
αμαξώματος στο σημείο τοποθέτησης. Το ύψος (χωρίς τα στηρίγματα) να είναι μικρότερο ή ίσο από 90
mm.
17.11. Πιστοποίηση: Όλες οι συσκευές της ηχητικής και οπτικής σήμανσης να διαθέτουν πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας για οχήματα.
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18. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
18.1. Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, πλήρωσης έως 3 kg, ελάχιστης κατασβεστικής
ικανότητας 13Α, 55Β, C, η κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3,
τοποθετημένο στο θάλαμο οδήγησης, ο οποίος να συνοδεύεται κατά την παράδοση από το αντίστοιχο
πιστοποιητικό ανταπόκρισης προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3
18.2. Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχημα (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο
στάθμευσης, φαρμακείο, κλπ.).
18.3. Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων.
Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν με την ίδια σειρά αρίθμησης της παρούσας προδιαγραφής
περιγράφοντας τον προσφερόμενο τύπο οχήματος με τον εξοπλισμό του με κάθε δυνατή λεπτομέρεια
χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.
Εναλλακτικές τεχνικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Τα παρακάτω να συνοδεύουν τις προσφορές:
1. Τεχνικά στοιχεία
Τα παρακάτω ζητούμενα τεχνικά στοιχεία να δηλώνονται στην προσφορά και να υποβάλλονται σε έντυπα
του κατά περίπτωση κατασκευαστή τους ή σε ακριβές φωτοαντίγραφο του. Τυχόν ελλείψεις των
ζητούμενων στοιχείων από τα έντυπα μπορούν να καλύπτονται με απλή έγγραφη δήλωση του επί μέρους
κατασκευαστή τους που θα συνοδεύει την προσφορά.
1.1.Καμπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς - ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και λοιπά στοιχεία
κινητήρα (τεχνικά φυλλάδια κλπ.).
1.2.Τεχνικά στοιχεία συστήματος μετάδοσης κίνησης: α) συμπλέκτη, β) κιβωτίου ταχυτήτων και κιβωτίου
υποβιβασμού που να περιλαμβάνουν τον προσφερόμενο τύπο, τον αριθμό ταχυτήτων και τις σχέσεις
μετάδοσης, γ) τετρακίνησης, δ) συστημάτων αναστολής διαφορισμού.
1.3.Διαστάσεις τροχών και ελαστικών επισώτρων από τον κατασκευαστή του οχήματος.
1.4.Κύκλος στροφής οχήματος (από τοίχο σε τοίχο) από τον κατασκευαστή του οχήματος.
1.5.Επιτάχυνση 0-100 Κm/h και τελική ταχύτητα του οχήματος.
1.6.Μέγιστη αναρριχητική ικανότητα του οχήματος.
1.7.Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου οχήματος.
1.8.Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) και τεχνικά φυλλάδια οπτικής και
ηχητικής σήμανσης, καθώς και πιστοποίηση έντασης ήχου σειρήνας.
1.9.Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου (Declaration of Conformity - DoC)
και τεχνικό φυλλάδιο πομποδέκτη οχήματος.
1.10. Τεχνικά φυλλάδια συστήματος τηλεματικής, παρακολούθησης θέσης και λειτουργίας οχήματος.
2. Σχέδια
Σχέδιο γενικής διάταξης τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων του προσφερόμενου οχήματος υπό
κλίμακα. Το σχέδιο να περιλαμβάνει τιμές μέγιστων εξωτερικών διαστάσεων, γωνιών προσέγγισης και
αποχώρησης και εδαφική ανοχή.
3. Βεβαιώσεις - Δικαιολογητικά
3.1.Αντίγραφο της έγκρισης τύπου, ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου του προσφερομένου
οχήματος από τον αρμόδιο φορέα (ΥΠΟΜΕΔΙ) ή εναλλακτικά από αντίστοιχη Εθνική Αρχή οποιασδήποτε
χώρας μέλους της Ε.Ε. στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνοδευόμενη όμως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
3.2.Πίνακα εξουσιοδοτημένων συνεργείων επισκευής του οχήματος.
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3.3.Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος.
3.4.Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για την εταιρεία τεχνικής υποστήριξης του οχήματος.
Η. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει:
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα και τον εξοπλισμό του για τρία (3) έτη τουλάχιστον από
την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία.
Δεν γίνονται αποδεκτές εγγυήσεις που αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για το
πλήρες όχημα.
2. Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του οχήματος για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συσσωρευτή του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος για ένα (1) έτος
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτής της εγγύησης, ο
προμηθευτής είναι επίσης υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του συσσωρευτή κατά το χρονικό διάστημα
μέχρι και την οριστική παραλαβή κάθε οχήματος.
Όλες οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προμηθευτή και όχι από τους επί μέρους κατασκευαστές.
Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους όρους των εγγυήσεων και κατά τη
διάρκεια αυτών, η οποία απαιτεί μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής, ο προμηθευτής
υποχρεούται να μεταφέρει με δικές του δαπάνες (μεταφορά με πλατφόρμα, γερανοφόρο όχημα,
ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ.) το όχημα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία για τις εργασίες που
πραγματοποίησε και τα ανταλλακτικά που τοποθέτησε σε κάθε όχημα εντός της διάρκειας της εγγύησης.
Αναφορικά με την προγραμματισμένη συντήρηση του οχήματος για το χρονικό διάστημα της εγγύησης και
σε περίπτωση που ορισμένα από τα υπό προμήθεια οχήματα τοποθετηθούν σε νομούς της χώρας όπου
δεν θα υπάρχουν εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ο προμηθευτής, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, οφείλει
είτε να αποστείλει κινητό συνεργείο είτε να αναλάβει τη δαπάνη μεταφοράς (ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
καύσιμα κλπ.) του οχήματος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Θ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει
ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόμενο όχημα και τον εξοπλισμό για δέκα (10) έτη
τουλάχιστον.
2. Ο προμηθευτής να δηλώσει την έκπτωση που παρέχει στην προμήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών και
στις εργασίες συντήρησης, ως ποσοστό επί του εκάστοτε επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής.
3. Με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τον επίσημο
τιμοκατάλογο συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά) του οχήματος, συνοδευόμενο από υπεύθυνη
δήλωσή τους, με την οποία θα δεσμεύονται ως προς την τήρηση αυτού μέχρις εκδόσεως νέου. Στην
περίπτωση κατακύρωσης δε και με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής να δεσμευτεί εγγράφως
για την προσκόμιση του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, σε κάθε περίπτωση ανανέωσης και την τήρηση αυτού,
για όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών στην
Υπηρεσία. Ο τιμοκατάλογος συντήρησης δεν υπόκειται σε αξιολόγηση.
4. Τα δύο πρώτα σέρβις (SERVICE) του οχήματος, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή, να
γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από ειδικευμένους τεχνίτες στα ιδιωτικά
εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Να δηλώνεται με την προσφορά το πρόγραμμα των δύο αυτών σέρβις
(χρονικό διάστημα, διανυθέντα χιλιόμετρα).
Ι. ΕΝΤΥΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
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1. Κάθε όχημα θα συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
στην Ελληνική σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
2. Κάθε όχημα να συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ΕΚ (EEC Certificate of
Comformity).
3. Για το σύνολο των υπό προμήθεια οχημάτων να παραδοθούν τα ακόλουθα:
3.1.Δύο (2) εικονογραφημένοι κατάλογοι/τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών με αριθμό ονομαστικού, για το
όχημα (στην Αγγλική ή Ελληνική) σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή, οι οποίοι να ανανεώνονται σε
περίπτωση έκδοσης νέων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω
(εικονογραφημένοι κατάλογοι ανταλλακτικών) να παρασχεθεί πρόσβαση σε βάση δεδομένων που
περιέχει τα ζητούμενα στοιχεία.
3.2.Δύο (2) εγχειρίδια οδηγιών επισκευής του οχήματος επιπέδου συνεργείου (WORKSHOP MANUAL στην Αγγλική ή Ελληνική).
3.3.Για το αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών του ΑΠΣ:
•
Το προαναφερόμενο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ (EEC Certificate of Comformity) για κάθε
κατασκευασμένο όχημα.
•
Το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου του αρμόδιου φορέα ΥΠΥΜΕΔΙ, που αναφέρεται στο
κατασκευασμένο όχημα με την εν λόγω έγκριση τύπου (στη γλώσσα έκδοσης ή στην Αγγλική γλώσσα).
•
Μία (1) πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το όχημα στην
Ελληνική γλώσσα.

4. Με μέριμνα του προμηθευτή, με την παράδοση των οχημάτων, να διαβιβάζεται στην Επιτροπή
Παραλαβής, κατάσταση στην οποία να περιέχονται τα ακόλουθα: Αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα
(εάν υπάρχει) και αριθμός (s/n) Π/Δ.
ΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα συντήρησης
και επισκευής του προσφερομένου οχήματος για μία (1) εργάσιμη ημέρα σε κατάλληλο χώρο επιλογής
του προμηθευτή, κατά προτίμηση στο νομό Αττικής. Να εκδοθούν σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης από
τους αντίστοιχους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους τους.
2. Ο προμηθευτής επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δέκα (10) οδηγούς – διασώστες του ΕΚΑΒ σε
θέματα που αφορούν το χειρισμό των οχημάτων και του εξοπλισμού για μία (1) εργάσιμη ημέρα σε
κατάλληλο χώρο επιλογής του προμηθευτή, κατά προτίμηση στο νομό Αττικής.
3. Τέλος, ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα
προγραμματισμού του προσφερόμενου πομποδέκτη, για μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα σε
κατάλληλο χώρο επιλογής του προμηθευτή, κατά προτίμηση στο Ν. Αττικής.
4. Τυχόν έξοδα μετάβασης και διαμονής των τεχνικών και των οδηγών - διασωστών του ΕΚΑΒ από την
Αθήνα, σε περίπτωση που οι εκπαιδεύσεις γίνουν εκτός Αττικής καθώς και παρουσίας διερμηνέα,
βαρύνουν τον προμηθευτή.
5. Κατά την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, σε όλες τις προαναφερόμενες φάσεις της, ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στους εκπαιδευόμενους έντυπες σημειώσεις, σχετικές με το
αντικείμενο της εκπαίδευσης, στην Ελληνική γλώσσα.
6. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της πρώτης τμηματικής παράδοσης των
οχημάτων από τον προμηθευτή, εφόσον αυτή προβλέπεται από τη διακήρυξη. Εάν δεν πραγματοποιηθεί
τμηματική παράδοση, η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την παράδοση του συνόλου των
οχημάτων από τον προμηθευτή.
ΙΒ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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ΙΓ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής των οχημάτων θα προβεί στις παρακάτω κατ’ ελάχιστον δοκιμές :
1. Μακροσκοπικό έλεγχο των υπό προμήθεια οχημάτων και έλεγχο της καλής λειτουργίας του κινητήρα,
του φωτισμού, των συστημάτων αερισμού, κλιματισμού και γενικά όλων των συστημάτων και του
εξοπλισμού του οχήματος.
2. Δοκιμή καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια οχημάτων με πορεία σε ελάχιστη απόσταση 20 km, η
οποία θα περιλαμβάνει δυναμικό έλεγχο πέδησης και ευστάθειας, συμπεριφορά των οχημάτων κατά την
κίνηση κ.λ.π.
Οι παραπάνω δοκιμές θα γίνουν με μέριμνα (κυκλοφορία οχήματος - ασφάλιση) και δαπάνη του
προμηθευτή.
Τα οχήματα θα παραλαμβάνονται μόνον εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία τους.
ΙΔ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, σε
χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
2. Η παράδοση των οχημάτων στις αποθήκες του ΕΚΑΒ να γίνει μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας
εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και του ΕΚΑΒ.
3. Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης.
ΙΕ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η
οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και τη διαδικασία που
περιγράφεται ακολούθως στην Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών.
ΙΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
Διακήρυξης.
2. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά
προσδιορίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Κριτήριο

Συντελεστής
Βαρύτητας (%)

Α’ ΟΜΑΔΑ
Επιδόσεις
1. Τελική ταχύτητα (παρ. ΣΤ 2.1)
3
2. Επιτάχυνση από 0-100 km/h (παρ. ΣΤ 2.2)
1
Διαστάσεις
3. Γωνία προσέγγισης (παρ. ΣΤ 3.4)
1
4. Γωνία αποχώρησης (παρ. ΣΤ 3.5)
1
5. Γωνία κλίσης (παρ. ΣΤ 3.6)
1
6. Εδαφική ανοχή (παρ. ΣΤ 3.7)
2
7. Κύκλος στροφής του οχήματος από τοίχο σε 4
τοίχο (παρ. ΣΤ 3.8)
8. Γωνία ανατροπής (παρ. ΣΤ 3.9)
3
Σελίδα 103

21PROC009297796 2021-10-01

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

9. Εμβαδόν πλατφόρμας φόρτωσης (παρ. ΣΤ
3.10)
Πλαίσιο
10. Ωφέλιμο φορτίο (παρ. ΣΤ 4.2)
11. Ισχύς κινητήρα (παρ. ΣΤ 5.1)
12. Ροπή κινητήρα (παρ. ΣΤ 5.2)
13. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (παρ. ΣΤ
6)
14. Μόνιμη τετρακίνηση (παρ. ΣΤ 8.5)
15. Δυνατότητα αναστολής διαφορισμού σε
όλους τους άξονες (παρ. ΣΤ 8.6)
16. Ηλεκτρικό σύστημα, περιοχή συχνοτήτων
λειτουργίας Π/Δ (παρ. ΣΤ 14.6.3)
17. Οπτική και ηχητική σήμανση, ένταση ήχου
σειρήνας (παρ. ΣΤ. 17.2)
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ
Β’ ΟΜΑΔΑ
18. Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες
όχημα (παρ. Η 1)
19. Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του
οχήματος (παρ. Η 2)
20. Υποστήριξη με ανταλλακτικά, διάθεση (παρ.
Θ 1)
21. Υποστήριξη με ανταλλακτικά, προμήθεια
(παρ. Θ 2)
22. Υποστήριξη με ανταλλακτικά, εργασίες
συντήρησης (παρ. Θ 2)
23. Χρόνος παράδοσης (παρ. ΙΔ)
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12

13
6
6
4
8
8
1
1
75
8
2
1
2
1
11
25
100

3. Βαθμολόγηση κριτηρίων αξιολόγησης
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Ειδικότερα:
3.1. Κριτήριο 1 - Τελική ταχύτητα: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για τελική ταχύτητα 180 km/h,
αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.2. Κριτήριο 2 - Επιτάχυνση 0-100 km/h: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για επιτάχυνση 0-100 km/h
σε 11 sec, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.3. Κριτήριο 3 - Γωνία προσέγγισης: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για γωνία προσέγγισης 35ο,
αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.4. Κριτήριο 4 - Γωνία αποχώρησης: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για γωνία αποχώρησης 28ο,
αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.5. Κριτήριο 5 - Γωνία κλίσης: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για γωνία κλίσης 30ο, αναλογική
βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
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3.6. Κριτήριο 6 - Εδαφική ανοχή: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για εδαφική ανοχή 250 mm,
αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.7. Κριτήριο 7 - Κύκλος στροφής: 100 για τη μέγιστη απαίτηση, 120 για κύκλο στροφής 11 m, αναλογική
βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.8. Κριτήριο 8 - Γωνία ανατροπής: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για γωνία ανατροπής 50ο,
αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.9. Κριτήριο 9 - Εμβαδόν πλατφόρμας φόρτωσης: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για εμβαδόν 2,5
m2, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.10. Κριτήριο 10 - Ωφέλιμο φορτίο: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για ωφέλιμο φορτίο 1200 kg,
αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.11. Κριτήριο 11 - Ισχύς κινητήρα: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για ισχύ κινητήρα 150 kW,
αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.12. Κριτήριο 12 - Ροπή κινητήρα: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για ροπή κινητήρα 500 Νm,
αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.13. Κριτήριο 13 - Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για
χωρητικότητα 85 l, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.14. Κριτήριο 14 - Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μόνιμη τετρακίνηση με κεντρικό διαφορικό: 100 εάν δεν
υπάρχει μόνιμη τετρακίνηση με κεντρικό διαφορικό, 120 εάν υπάρχει μόνιμη τετρακίνηση με κεντρικό
διαφορικό.
3.15. Κριτήριο 15 - Σύστημα μετάδοσης κίνησης - Δυνατότητα αναστολής διαφορισμού σε όλους τους
άξονες: 100 εάν δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολής διαφορισμού σε όλους τους άξονες, 120 εάν υπάρχει.
3.16. Κριτήριο 16 - Ηλεκτρικό σύστημα, περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας Π/Δ: 100 για την ελάχιστη
απαίτηση, 120 για λειτουργία από 136 - 174 MHz, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.17. Κριτήριο 17 - Οπτική και ηχητική σήμανση, ένταση ήχου σειρήνας: 100 για 115 dB, 101 για 116 dB,
103 για 117 dB, 107 για 118 dB, 114 για 119 dB και 120 για 120 dB.
3.18. Κριτήριο 18 - Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120
για εγγύηση πέντε (5) έτη, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.19. Κριτήριο 19 - Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για εγγύηση
δέκα (10) έτη, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.20. Κριτήριο 20 - Υποστήριξη με ανταλλακτικά, διάθεση: 100 για την ελάχιστη απαίτηση, 120 για διάθεση
ανταλλακτικών για δεκαπέντε (15) έτη, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.21. Κριτήριο 21 - Υποστήριξη με ανταλλακτικά, προμήθεια: 100 για προμήθεια ανταλλακτικών χωρίς
έκπτωση, 120 για προμήθεια ανταλλακτικών με τη μέγιστη προσφερόμενη έκπτωση, αναλογική
βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.22. Κριτήριο 22 - Υποστήριξη με ανταλλακτικά, εργασίες συντήρησης: 100 για εργασίες συντήρησης
χωρίς έκπτωση, 120 για εργασίες συντήρησης με τη μέγιστη προσφερόμενη έκπτωση, αναλογική
βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
3.23. Κριτήριο 23 - Χρόνος παράδοσης: 100 για τη μέγιστη απαίτηση, 120 για χρόνο παράδοσης έως τρεις
(3) μήνες, αναλογική βαθμολόγηση για ενδιάμεσες τιμές.
Παρατήρηση: Ο ορισμός της τιμής που λαμβάνει 120 στα κριτήρια αξιολόγησης δεν συνεπάγεται τη
θέσπιση αντίστοιχου επιτρεπόμενου ορίου και ισχύουν οι απαιτήσεις των κατά περίπτωση παραγράφων
της παρούσας.
Σημείωση: Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει
από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο ομάδων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
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U = σ1*Β1 + σ2*Β2 +…+σν*Βν, όπου σν είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ν και Βν η
βαθμολογία του κριτηρίου ν.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η τελική βαθμολογία βάσει των παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να
συνοδεύονται με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή (για όποια είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

TMHMA 2
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΕΪΛΕΡ
Τμήμα 2/Είδος

Ποσό άνευ Φ.Π.Α.

CPV

5.11.3. Συρόμενο τρέιλερ (1)

40.000,00 €

34223300-9
οχήματα

Ρυμουλκούμενα

5.11.3. Συρόμενο τρέιλερ
•

•
•
•

•
•
➢
➢
➢
•
•
➢

Το προσφερόμενο ρυμουλκούμενο όχημα να αποτελείται από υπερκατασκευή (αμάξωμα), στιβαρής
μεταλλικής κατασκευής, κλειστού τύπου, η οποία να περιλαμβάνει δύο (2) οριζόντια ερμάρια
εξοπλισμού στις πλευρές και ένα (1) στην πίσω πλευρά, για την ασφαλή τοποθέτηση, αποθήκευση και
μεταφορά του εξοπλισμού (π.χ.: μπουκάλες οξυγόνου, φορεία μεταφοράς τραυματιών, ιατρικό
εξοπλισμό). Η υπερκατασκευή να είναι επενδεδυμένη με επίπεδα φύλλα αλουμινίου.
Η υπερκατασκευή να στηρίζεται σε δύο (2) άξονες με δυνατότητα ονομαστικής φόρτισης έως 1800 kg
έκαστος, που να είναι εξοπλισμένοι με κατάλληλη ανάρτηση και σύστημα πέδησης.
Επίσης να διατίθεται κατάλληλη διάταξη, που καταλήγει σε τυποποιημένο σύνδεσμο για την
ρυμούλκηση του τρέιλερ από οχήματα που είναι εξοπλισμένα με κοτσαδόρο τύπου «μπίλιας»
Σε κατάλληλη θέση στην εμπρόσθια και πίσω πλευρά του ρυμουλκούμενου οχήματος, να υπάρχουν
κατάλληλα σταθερά αντιστηρίγματα (τέσσερα (4) συνολικά), επαρκούς αντοχής, με μηχανισμούς
τύπου ατέρμονα.
Το ρυμουλκούμενο όχημα να είναι εξοπλισμένο επίσης με δύο (2) ελαστικά επίσωτρα ανά άξονα:
Διαστάσεις ελαστικών: 205R14-C
Διαστάσεις χαλύβδινων τροχών 5.5Jx14
Τύπος Ελαστικών M+S
Ικανότητα φορτίου έκαστου ελαστικού 950 kg σε ταχύτητα έως 140 km/h (ήτοι συνολικά 3800 kg)
Στο αμάξωμα να υπάρχει επαρκής χώρος για την τοποθέτηση και αποθήκευση του εξοπλισμού.
Το προσφερόμενο ρυμουλκούμενο όχημα να αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:
Πλαίσιο με διάταξη δύο (2) αξόνων ικανότητας 1800 kg έκαστος, με σύστημα ανάρτησης, πέδησης,
τροχούς και ελαστικά επίσωτρα (ως ανωτέρω).
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➢

➢

Υπερκατασκευή κλειστού τύπου η οποία να περιλαμβάνει δύο (2) οριζόντια ερμάρια εξοπλισμού στις
πλευρές και ένα (1) στην πίσω πλευρά, για την ασφαλή τοποθέτηση και μεταφορά του εξοπλισμού
(π.χ.: μπουκάλες οξυγόνου, φορεία μεταφοράς τραυματιών, ιατρικό εξοπλισμό)
Το ρυμουλκούμενο όχημα (τρέιλερ) να διαθέτει έξι (6) θύρες τρείς (3) ανά

πλευρά για την εύκολη φόρτωση / εκφόρτωση του εξοπλισμού.
➢

Τα εξαρτήματα (άξονας, ανάρτηση κλπ.) να είναι απολύτως κατάλληλα

για τον σκοπό χρήσης του ρυμουλκούμενου οχήματος (τρέιλερ) και να
παρέχουν τη δυνατότητα κίνησης του ρυμουλκούμενου οχήματος σε όλα
τα οδοστρώματα και σε περιορισμένες επιφάνειες εκτός δρόμων αλλά και
για την συνεχή – μόνιμη φόρτωσή του.
➢

Το ρυμουλκούμενο όχημα (τρέιλερ) να διαθέτει επαρκή εσωτερικό

φωτισμό.
➢

Επίσης, στην οπίσθια πλευρά της οροφής να είναι τοποθετημένος ένας (1)

περιστρεφόμενος φανός αναγνώρισης. Η ενεργοποίηση του θα γίνεται
μέσω κατάλληλου διακόπτη ο οποίος θα βρίσκεται σε ευπρόσιτο σημείο
στο εσωτερικό της υπερκατασκευής.
•

Το ρυμουλκούμενο όχημα (τρέιλερ) να φέρει στην εμπρόσθια πλευρά

κατάλληλη διάταξη για την ρυμούλκησή του, (ικανότητας έως 3500 kg
ολικού βάρους ρυμουλκουμένου) και διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό
όχημα τύπου μπίλιας. Να διαθέτει τροχό Jockey Wheel.
•

Η υπερκατασκευή να είναι εξ ολοκλήρου στιβαρής μεταλλικής κατασκευής,

κλειστού τύπου. Η επένδυση της υπερκατασκευής να γίνει με επίπεδα
φύλλα αλουμινίου ελάχιστου πάχους 2,0 mm.
•

Τα ράφια και τα δάπεδα των ερμαριών να καλυφθούν με επίπεδα φύλλα

αλουμινίου ελάχιστου πάχους 3,0 mm. Σε κάθε ερμάριο να υπάρχει
τουλάχιστον ένα (1) ράφι με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του.
•

Η οροφή της υπερκατασκευής να καλυφθεί με επίπεδα φύλλα αλουμινίου

ελάχιστου πάχους 3,0mm (4,5 mm με την αντιολισθητική επιφάνεια).
•

Το σύστημα πέδησης να λειτουργεί με κατάλληλη διάταξη με αδράνεια και

να εντέλλεται αυτόματα κατά την πέδηση του οχήματος που το ρυμουλκεί
επενεργώντας στους τροχούς της ρυμουλκούμενης μονάδας. Το σύστημα να
έχει τη δυνατότητα να αποσυμπλέκεται και να επιτρέπει την οπισθοπορεία
του ρυμουλκούμενου οχήματος (τρέιλερ) κατά την ρυμούλκησή του. Επίσης
να υπάρχει βοηθητικό σύστημα πέδησης (χειρόφρενο) που επενεργεί στους
τροχούς του ρυμουλκούμενου οχήματος.
•

Το σύστημα ανάρτησης να είναι κατάλληλο για να ανταποκρίνεται στις

απαιτήσεις φόρτισης του ρυμουλκούμενου οχήματος (τρέιλερ) και κίνησής
του σε ομαλό και ανώμαλο έδαφος.
•

Το ρυμουλκούμενο όχημα (τρέιλερ) να φέρει μονούς μεταλλικούς τροχούς

σε κάθε άξονα, με ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για την κίνηση του
οχήματος σε όλα τα οδοστρώματα και σε περιορισμένες επιφάνειες εκτός
δρόμων (τύπου M+S). Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι των ίδιων
τεχνικών χαρακτηριστικών και διαστάσεων (βλ. ανωτέρω παρ. 1). Τα
ελαστικά θα είναι καινούργια, ακτινικού τύπου (RADIAL), χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS).
•

Το προσφερόμενο ρυμουλκούμενο όχημα (τρέιλερ) να διαθέτει τον προβλεπόμενο από την Ε.Ε. και τον
Κ.Ο.Κ. φωτισμό καθώς και ρευματολήπτη για τη σύνδεσή του με το όχημα που το ρυμουλκεί.
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•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

Ο εσωτερικός φωτισμός καθώς και ο φανός αναγνώρισης να δύνανται να λειτουργούν μέσω του
συσσωρευτή του οχήματος που το ρυμουλκεί, αλλά και με αυτόνομη πηγή ενέργειας
(επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή που θα φορτίζεται από το ρυμουλκό όχημα).
Το κύριο μέρος των εξωτερικών επιφανειών του θα είναι βαμμένο με ανθεκτικό χρώμα άριστης
ποιότητας σε θάλαμο βαφής της επιλογής μας.
Στις τέσσερις (4) ακμές του τρέιλερ θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητες ανακλαστικές σημάνσεις, όπως
και το λογότυπο του ΕΚΑΒ.
Οι επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες προς το έδαφος, να υποστούν ειδική αντισκωριακή προστασία.
Όλα τα μεταλλικά μέρη του πλαισίου της υπερκατασκευής, μετά την κατασκευή τους, θα υποστούν
επιψευδαργύρωση. Οι εσωτερικές επιφάνειες των κοιλοδοκών του σκελετού του αμαξώματος του
ρυμουλκούμενου οχήματος (τρέιλερ) θα έχουν υποστεί κατάλληλη αντισκωριακή επεξεργασία.
Το μέγιστο ολικό μήκος του ρυμουλκούμενου οχήματος προσμετρούμενο από το κέντρο του πείρου
έλξης (όταν η ρυθμιζόμενη διάταξη έλξης βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη) έως το ακρότατο πίσω σημείο
της ρυμουλκούμενης μονάδας, να είναι 6000 mm περίπου. Το μέγιστο πλάτος να είναι περίπου 2400
mm.
Η επιτρεπόμενη έμφορτη μάζα του ρυμουλκούμενου οχήματος (τρέιλερ) να είναι 3500 kg.
Το απόβαρο του ρυμουλκούμενου οχήματος (τρέιλερ) να είναι 1800 kg, περίπου.
Το προσφερόμενο ρυμουλκούμενο όχημα (τρέιλερ) να είναι εξοπλισμένο με ερμάρια για την
αποθήκευση και την ασφαλή μεταφορά του εξοπλισμού που φέρει. Εμπροσθίως και αριστερά να
υπάρχει ανοιγόμενη μεταλλική επιφάνεια εργασίας με δυο (2) ανακλινόμενα ποδαρικά στήριξης. Οι έξι
(6) θύρες των ερμαριών θα είναι ανοιγόμενες προς τα πάνω και από τις δυο (2) πλαϊνές πλευρές του
ρυμουλκούμενου οχήματος και θα ασφαλίζουν με ειδικά αμορτισέρ. Οι θύρες να κλείνουν στεγανά
αποκλείοντας την είσοδο σκόνης, ή λάσπης στο εσωτερικό των ερμαριών. Κάθε θύρα να είναι
εξοπλισμένη με χειρολαβή και κλειδαριά. Επίσης στην άνω πλευρά θα φέρει κατάλληλη υδρορροή.
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το ρυμουλκούμενο όχημα για δύο (2) έτη και
αντισκωριακής προστασίας πέντε (5) ετών.
Το ρυμουλκούμενο όχημα θα χρησιμοποιείται είτε σε δημόσιους, είτε σε κλειστούς χώρους. Θα είναι
σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία και κατά την παράδοσή του να προσκομιστεί η προβλεπόμενη
«έγκριση τύπου».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να
συνοδεύονται με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή (για όποια είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

Σελίδα 108

21PROC009297796 2021-10-01

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

ΤΜΗΜΑ 3
ΚΙΒΩΤΙΑ
Τμήμα 3/Είδη
5.11.1.
Κιβώτια
αλουμινίου
580Χ380Χ240 and 780Χ380Χ330
(20)
5.5.1. (32 X Κιβώτια μεταφοράς
εξοπλισμού )

Ποσό άνευ Φ.Π.Α.

CPV

10.400,00 €

44613400-4
αποθήκευσης

54.000,00 €

44614100-8
αποθήκευσης

Κάδοι
-

Κιβώτια

5.12.1. Κιβώτιο αλουμινίου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
➢
➢
➢
➢

Να είναι από ανθεκτικό αλουμίνιο
Να είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
Να είναι κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών, ιδανικές για αποθήκευση και μεταφορά όλων των
ειδών αντικειμένων
Να είναι ευπροσάρμοστο και να μπορεί να στοιβάζεται ( να διαθέτει ενίσχυση στις γωνίες από
αλουμίνιο)
Να διαθέτει εργονομικές λαβές που να επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του
Να διαθέτει καπάκι με ανοξείδωτους μεντεσέδες και λαστιχένιους ιμάντες στην εσωτερική πλευρά
Να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση
Να παρέχεται με ειδικά ένθετα εσωτερικού κατόπιν αιτήματος
Να έχει χαμηλό καθαρό βάρος
Να έχει διαστάσεις:
Εσωτερικές L x W x D in mm 750 x 550 x 580
Εξωτερικές L x W x D in mm 780 x 580 x 600
Όγκος περίπου 240 l
Βάρος περίπου 9,6 kg

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των

προμηθευτών σε Αποθήκες της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας
εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των Αποθηκών.
•

Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να

συνοδεύονται με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή (για όποια είδη απαιτείται).
Σελίδα 109

21PROC009297796 2021-10-01

Mono beneficiary model grant agreement:
BUDG August 2019 – ECHO Oct.2019
DIRECTORATE-GENERAL FOR EUROPEAN CIVIL
PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

•

Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.5.1. Κιβώτια μεταφοράς εξοπλισμού
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να προσδιορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις
που πρέπει να πληρούν τα κιβώτια μεταφοράς εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν από τις
ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την διάρκεια των αποστολών τους.
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα κιβώτια μεταφοράς εξοπλισμού θα πρέπει:
2.1. Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό πολυαιθυλένιο μεσαίας πυκνότητας με ειδική
επεξεργασία (rotomolded) κατάλληλα τροποποιημένο και σταθεροποιημένο για να
αντισταθμίζει τη γήρανση του όζοντος και την απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας καινα έχει
αντοχή σε νερό / ατμό / λειαντικά (όπως άμμος) / οξύ και αλκάλια /υδρογονάνθρακες/ ηλιακό φως /
απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται συνήθως / CBRN BX 24 παράγοντεςαποτοξίνωσης και τα
περισσότερα κοινά καύσιμα και υδραυλικά υγρά.
2.2. Να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφεται η κίνηση φορτίου κατά
την στοίβαξή τους με κατάλληλο μοτίβο διασύνδεσης.
2.3. Να έχουν ορθογώνιο σχήμα με στρογγυλεμένες και ενισχυμένες άκρες και να
αποτελούνται από δύο κομμάτια: καπάκι και βάση. Το καπάκι να είναι αφαιρούμενο, να
στεγανοποιείται με ειδικό δακτύλιο σιλικόνης και να ασφαλίζει με ικανό αριθμό ασφαλειών
(κατασκευασμένες από κοβάλτιο και ανοξείδωτο χάλυβα) που αποτρέπουν το άνοιγμα ακόμη και μετά
από πτώση.
2.4. Να είναι αδιαπέραστα από ακραίες καιρικές και υγρές συνθήκες.
2.5. Να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιπλέουν στο νερό σε περίπτωση
που χρειαστεί.
2.6. Να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα γνωστά
συστήματα μεταφοράς φορτίων (παλετών, παλετών ΝΑΤΟ, εμπορευματοκιβωτίων JMIC,
αεροναυτικών παλετών 463L ή θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων)
2.7. Να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 0,5 κυβικά μέτρα με κατά προσέγγιση εσωτερικές
διαστάσεις:(L × W × D): 110 x 50 x 75 cm ή και μεγαλύτερες.
2.8. Να έχουν βάρος το καθένα άδειο: 27 κιλά περίπου
2.9. Να είναι εφοδιασμένα με τέσσερις μεγάλες λαβές κατασκευασμένες από ABS με
κατάλληλο μέγεθος και σχήμα φιλικό προς τα ανθρώπινα χέρια ώστε να μπορεί να
μεταφερθεί από τουλάχιστον δύο χειριστές.
2.10. Να είναι εφοδιασμένα με ρόδες μεταφοράς και βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.
2.11. Να είναι κατάλληλα για συνθήκες:
2.11.1. Θερμοκρασία κατά τη χρήση: -20 ° C έως + 50 ° C
2.11.2. Σχετική υγρασία κατά τη χρήση: 95% στους + 40 ° C
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα προσφερόμενα κιβώτια θα πρέπει:
3.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
3.2. Να κατασκευάζονται από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
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3.3. Nα συνοδεύεται κατά την παράδοσή από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
4.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της
τεχνικής προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της
τεχνικής προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις
ζητούμενες πληροφορίες.
4.2. Εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία παραλαβής των κιβωτίων,
εφόσον η φθορά ή βλάβη οφείλεται σε κακή κατασκευή ή ελαττωματικό εξάρτημα και όχι σε
κακή χρήση αυτού.
4.3. Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
4.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας
εταιρίας.
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1.Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή
στις Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρ/κου Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της
Διοίκησης των Αποθηκών.
5.2. Η παράδοση ολοκλήρου της ποσότητας να γίνει εντός τριών (3) μηνών, από την
υπογραφή της σύμβασης.
5.3. Η Επιτροπή Παραλαβής να προβεί σε μακροσκοπικό έλεγχο των υπό προμήθεια ειδών
για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης αυτών με τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής.
5.4. Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

ΤΜΗΜΑ 4
ΣΚΗΝΕΣ
Τμήμα 4/Είδη
5.9.8. Σκηνή 10 ατόμων (6x5,5m)
(2)
5.9.9. Σκηνή 6 ατόμων (5,5x4m)
(4)
5.10.2.
Σκηνή
για
χρήση
τουαλέτας (6)
5.10.4. Σκηνή για χρήση ντουζ (4)
5.4.1. (16 Χ Φουσκωτές σκηνές)

Ποσό άνευ Φ.Π.Α.

CPV

24.000,00 €

39522530-1 Σκηνές

34.000,00 €

39522530-1

Σκηνές

180,00 €

39522530-1

Σκηνές

320,00 €
192.000,00 €

39522530-1 Σκηνές
39522530-1 - Σκηνές

5.9.8. Μεγάλη σκηνή – Σκηνή 10 ατόμων (6x5,5m)
•
•
•
•

Τύπος σκηνής: Σκηνή με αεροθάλαμο
Προστασία από νερό: Αδιάβροχη
Υλικό κατασκευής: Οροφή: PU ή PVC Δάπεδο: PVC
Εσωτερική χωρητικότητα(m 2 ): Από 24 έως 26 m2
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•
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•

Εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος: από 6000mm έως 6200mm Πλάτος: από 4000mm έως 4200 mm Ύψος:
από 2750mm έως 3000 mm
Βάρος: Έως 105 Kg
Αντοχή σε εξ. Θερμοκρασία: Τουλάχιστον -25 έως 65 °C
Αριθμός εισόδων: 2
Να φέρει ειδικές εισόδους για καλώδια και αεραγωγούς θέρμανσης-ψύξης
Να φέρει περιμετρικά σημεία αγκύρωσης και πρόσδεσης στο έδαφος
Να φέρει στο πλαίσιό του λαβές για ανάρτηση αξεσουάρ (π.χ φωτιστικά)
Δάπεδο: Να φέρει αποσπώμενο δάπεδο
Να συνοδεύεται από συσκευασία αποθήκευσης
Παράθυρα: Να φέρει 6 παράθυρα, τα οποία θα φέρουν εντομοαπωθητικό στρώμα-μεμβράνη, διαφανή
μεμβράνη και σκούρα μεμβράνη.
Να φέρει αφαιρούμενη διαχωριστική κουρτίνα προκειμένου να χωρίζει ο εσωτερικός χώρος κατά
μήκος ή εγκάρσια.
Χρώμα: Κίτρινο
Εξοπλισμός πρόσδεσης: πάσσαλοι, σφυρί κτλ.
Εξοπλισμός πρόσδεσης σε σκληρό έδαφος: Να φέρει σύστημα πρόσδεσης σε σκληρό έδαφος.
Αντλία σκηνής: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει μία ηλεκτρική αντλία, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ44
Διαιρούμενο δάπεδο: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει πτυσσόμενο δάπεδο.
Φωτιστικά σκηνής: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει ένα φωτιστικό LED, ισχύος τουλάχιστον 35W και
προστασίας ΙΡ 54.
Σύστημα Θέρμανσης Σκηνής: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει σύστημα θέρμανσης που θα παράγει ζεστό
αέρα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (diesel), ικανή να θερμάνει επαρκώς τον εσωτερικό χώρο.
Εξοπλισμός Επιδιόρθωσης: Κάθε σκηνή να φέρει 2 σετ επιδιόρθωσης (repair kit).
Σύστημα αεραγωγών μεταφοράς ζεστού αέρα Θέρμανσης: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει σύστημα
μεταφοράς θερμού αέρα από το σύστημα θέρμανσης.
Έμβλημα ΕΚΑΒ: κάθε σκηνή να φέρει το έμβλημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το έμβλημα
του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών, και υπηρεσιακές ενδείξεις σε κάθε πλαϊνή πλευρά.
Έμβλημα ΕΚΑΒ: Το λογότυπο του ΕΚΑΒ είναι στρογγυλό και αποτελείται από δύο ομόκεντρους
κύκλους, με τις περιφέρειες τους να είναι χρωματικού μοντέλου pantone 200C (κόκκινο). Στο κέντρο
του πρώτου κύκλου (κυκλικός δίσκος με υπόβαθρο χρωματικού μοντέλου pantone 000C) απεικονίζεται
το «Αστέρι Της Ζωής», που αποτελεί παγκοσμίως το σύμβολο των Ιατρικών Υπηρεσιών Έκτακτης
Ανάγκης (Emergency Medical Services), χρωματικού μοντέλου pantone 286C (μπλε). Βάσει αυτού, πάνω
στο «Αστέρι Της Ζωής» βρίσκεται τοποθετημένη η «Ράβδος Του Ασκληπιού» (ράβδος στην οποία είναι
τυλιγμένο ένα φίδι), που ως γνωστόν αποτελεί το σύμβολο της Ιατρικής, των υπηρεσιών υγείας και
της περίθαλψης και η οποία (ράβδος) είναι χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό). Εξωτερικά του
πρώτου κύκλου (κυκλικού δίσκου) υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος, 40% μεγαλύτερος του πρώτου, με
την περιφέρεια του να είναι χρωματικού μοντέλου pantone 200C (κόκκινο). Στον κυκλικό δακτύλιο
(κενό) που δημιουργείται ανάμεσα στην εξωτερική πλευρά της περιφέρειας του πρώτου (εσωτερικού,
μικρότερου κυκλικού δίσκου) κύκλου και στην εσωτερική πλευρά της περιφέρειας του δεύτερου
(εξωτερικού, μεγαλύτερου) κύκλου αναγράφεται σε κυκλική διάταξη το λεκτικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, με κεφαλαία γράμματα, σε γραμματοσειρά Helvetica Medium, bold και
χρωματικού μοντέλου pantone 3282C (πράσινο). Στη βάση (κάτω μέρος) του προαναφερόμενου
κυκλικού δακτυλίου αναγράφεται το ακρωνύμιο Ε.Σ.Υ., όπως αυτό παράγεται από τις λέξεις: Εθνικό
Σύστημα Υγείας, με κεφαλαία γράμματα, δύο στιγμές μεγαλύτερο από το λεκτικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, σε γραμματοσειρά Helvetica Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 200C
(κόκκινο). Το χρωματικό υπόβαθρο (background) τόσο του κυκλικού δακτυλίου όσο και του συνόλου
του επίσημου λογότυπου του ΕΚΑΒ είναι πάντα χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό), το οποίο
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και εξέχει ελάχιστα από την εξωτερική πλευρά της περιφέρειας του δεύτερου μεγαλύτερου
(εξωτερικού) κόκκινου κύκλου, δημιουργώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο περιμετρικά του λογοτύπου έναν
μικρό, νέο λευκό (pantone 000C) κυκλικό δακτύλιο όλο επί λευκής αυτοκόλλητης
οπισθοαντανακλαστικής επιφάνεια.
Έμβλημα ΕΤΙΚ: η βασική απεικόνιση του λογότυπου του ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ είναι μία σύνθεση ενός
ισόπλευρου τριγώνου, χρωματικού μοντέλου pantone 200C (κόκκινο), το οποίο στο κέντρο του φέρει
τοποθετημένο το επίσημο λογότυπο του ΕΚΑΒ. Το λογότυπο του ΕΚΑΒ είναι στρογγυλό και
αποτελείται από δύο ομόκεντρους κύκλους, με τις περιφέρειες τους να είναι χρωματικού μοντέλου
pantone 200C (κόκκινο). Στο κέντρο του πρώτου κύκλου (κυκλικός δίσκος με υπόβαθρο χρωματικού
μοντέλου pantone 000C) απεικονίζεται το «Αστέρι Της Ζωής», που αποτελεί παγκοσμίως το σύμβολο
των Ιατρικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Medical Services), χρωματικού μοντέλου
pantone 286C (μπλε). Βάσει αυτού, πάνω στο «Αστέρι Της Ζωής» βρίσκεται τοποθετημένη η «Ράβδος
Του Ασκληπιού» (ράβδος στην οποία είναι τυλιγμένο ένα φίδι), που ως γνωστόν αποτελεί το σύμβολο
της Ιατρικής, των υπηρεσιών υγείας και της περίθαλψης και η οποία (ράβδος) είναι χρωματικού
μοντέλου pantone 000C (λευκό). Εξωτερικά του πρώτου κύκλου (κυκλικού δίσκου) υπάρχει ένας
δεύτερος κύκλος, 40% μεγαλύτερος του πρώτου, με την περιφέρεια του να είναι χρωματικού μοντέλου
pantone 200C (κόκκινο). Στον κυκλικό δακτύλιο (κενό) που δημιουργείται ανάμεσα στην εξωτερική
πλευρά της περιφέρειας του πρώτου (εσωτερικού, μικρότερου κυκλικού δίσκου) κύκλου και στην
εσωτερική πλευρά της περιφέρειας του δεύτερου (εξωτερικού, μεγαλύτερου) κύκλου αναγράφεται σε
κυκλική διάταξη το λεκτικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, με κεφαλαία γράμματα, σε
γραμματοσειρά Helvetica Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 3282C (πράσινο). Στη βάση
(κάτω μέρος) του προαναφερόμενου κυκλικού δακτυλίου αναγράφεται το ακρωνύμιο Ε.Σ.Υ., όπως
αυτό παράγεται από τις λέξεις: Εθνικό Σύστημα Υγείας, με κεφαλαία γράμματα, δύο στιγμές
μεγαλύτερο από το λεκτικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, σε γραμματοσειρά Helvetica
Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 200C (κόκκινο). Το χρωματικό υπόβαθρο (background)
τόσο του κυκλικού δακτυλίου όσο και του συνόλου του επίσημου λογότυπου του ΕΚΑΒ είναι πάντα
χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό), το οποίο και εξέχει ελάχιστα από την εξωτερική πλευρά
της περιφέρειας του δεύτερου μεγαλύτερου (εξωτερικού) κόκκινου κύκλου, δημιουργώντας κατ΄αυτόν
τον τρόπο περιμετρικά του λογοτύπου έναν μικρό, νέο λευκό (pantone 000C) κυκλικό δακτύλιο.
Εξωτερικά της περιφέρειας του λευκού ορίου (κυκλικού δακτυλίου) του επίσημου λογότυπου του
ΕΚΑΒ αναπτύσσεται ένας ακόμη ομόκεντρος κύκλος. Ο κυκλικός δακτύλιος (κενό), που δημιουργείται
ανάμεσα στην εξωτερική πλευρά της περιφέρειας του επίσημου λογότυπου του ΕΚΑΒ και στην
εσωτερική πλευρά της περιφέρειας του δεύτερου (εξωτερικού, μεγαλύτερου) κύκλου, έχει υπόβαθρο
(background) χρωματικού μοντέλου pantone 286C (μπλε). Εντός του συγκεκριμένου κυκλικού δακτυλίου
αναγράφεται σε κυκλική διάταξη το λεκτικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, με κεφαλαία
γράμματα, σε γραμματοσειρά Helvetica Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό).
Στη βάση (κάτω μέρος) του προαναφερόμενου κυκλικού δακτυλίου αναγράφονται (σε κυκλική επίσης
κατεύθυνση) τα ακρωνύμια Ε.Τ.Ι.Κ. - Ε.Κ.Α.Β., όπως αυτά παράγονται από τις λέξεις: Ειδικό Τμήμα
Ιατρικής Καταστροφών – Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με κεφαλαία γράμματα, 2 στιγμές
μεγαλύτερα από το λεκτικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, σε γραμματοσειρά Helvetica
Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό). Όλα τα προαναφερόμενα περικλείονται
σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο το οποίο έχει υπόβαθρο (background) χρωματικού μοντέλου pantone 200C
(κόκκινο). Το προαναφερόμενο ισόπλευρο τρίγωνο περιμετρικά φέρει μία γραμμή χρωματικού
μοντέλου pantone 286C (μπλε) η οποία και οριοθετεί το συνολικό επίσημο λογότυπο του ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ.
Υπηρεσιακές Ενδείξεις: στις πλαϊνές πλευρές της σκηνής θα αναγράφει: «ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΕΤΙΚ» και από κάτω: «SPECIAL UNIT FOR DISASTER MEDICINE – ETIK.
Ο τύπος των γραμμάτων των υπηρεσιακών ενδείξεων να είναι ΗΕLVΕΤΙCΑ ΜΕDΙUΜ
Όλες οι ενδείξεις και τα διακριτικά θα είναι εκτυπωμένα πάνω στη σκηνή
Οι διαστάσεις τους θα καθοριστούν σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.9.9. Μικρή Σκηνή 6 ατόμων (5,5x4m)
1. Γενικά Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τύπος σκηνής: με αεροθάλαμο
Προστασία από νερό: Αδιάβροχη
Υλικό κατασκευής: Οροφή: PU ή PVC Δάπεδο: PVC
Εσωτερική χωρητικότητα(m2): 16 έως 18 m2
Εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος: από 3090mm έως 4200mm Πλάτος: από 4500mm έως 4700 mm Ύψος:
από 2750mm έως 3000 mm
Βάρος: Έως 80 Kg
Αντοχή σε εξ. Θερμοκρασία: Τουλάχιστον -25 έως 65 °C
Αριθμός εισόδων: 2
Να φέρει ειδικές εισόδους για καλώδια και αεραγωγούς θέρμανσης-ψύξης
Να φέρει περιμετρικά σημεία αγκύρωσης και πρόσδεσης στο έδαφος
Να φέρει στο πλαίσιό του λαβές για ανάρτηση αξεσουάρ (π.χ φωτιστικά)
Δάπεδο: Να φέρει αποσπώμενο δάπεδο
Να φέρει συσκευασία αποθήκευσης
Παράθυρα: Να φέρει 4 τουλάχιστον παράθυρα
Τα παράθυρα να φέρουν εντομοαπωθητικό στρώμα-μεμβράνη, διαφανή μεμβράνη και σκούρα
μεμβράνη.
Να φέρει αφαιρούμενη διαχωριστική κουρτίνα προκειμένου να χωρίζει ο εσωτερικός χώρος κατά
μήκος ή εγκάρσια.
Χρώμα: Κίτρινο

2. Επιπρόσθετος εξοπλισμός:
•
•

Εξοπλισμός πρόσδεσης: πάσσαλοι, σφυρί, κτλ.
Εξοπλισμός πρόσδεσης σε σκληρό έδαφος: Να φέρει σύστημα πρόσδεσης σε σκληρό έδαφος.
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•
•
•
•
•
•

Αντλία σκηνής: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει μία ηλεκτρική αντλία, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ44.
Διαιρούμενο δάπεδο: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει πτυσσόμενο δάπεδο.
Φωτιστικά σκηνής: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει ένα φωτιστικό LED, ισχύος τουλάχιστον 35W και
προστασίας ΙΡ 54.
Σύστημα Θέρμανσης Σκηνής: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει σύστημα θέρμανσης που θα παράγει ζεστό
αέρα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (diesel), ικανή να θερμάνει επαρκώς τον εσωτερικό χώρο.
Εξοπλισμός Επιδιόρθωσης: Κάθε σκηνή να φέρει 2 σετ επιδιόρθωσης (repair kit).
Σύστημα αεραγωγών μεταφοράς ζεστού αέρα Θέρμανσης: Κάθε σκηνή να περιλαμβάνει σύστημα
μεταφοράς θερμού αέρα από το σύστημα θέρμανσης.

3. Διακριτικά Σκηνής
•

Κάθε σκηνή να φέρει το έμβλημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το έμβλημα του Ειδικού
Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών, και υπηρεσιακές ενδείξεις σε κάθε πλαϊνή πλευρά. Έμβλημα ΕΚΑΒ:
Το λογότυπο του ΕΚΑΒ είναι στρογγυλό και αποτελείται από δύο ομόκεντρους κύκλους, με τις
περιφέρειες τους να είναι χρωματικού μοντέλου pantone 200C (κόκκινο). Στο κέντρο του πρώτου
κύκλου (κυκλικός δίσκος με υπόβαθρο χρωματικού μοντέλου pantone 000C) απεικονίζεται το «Αστέρι
Της Ζωής», που αποτελεί παγκοσμίως το σύμβολο των Ιατρικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης
(Emergency Medical Services), χρωματικού μοντέλου pantone 286C (μπλε). Βάσει αυτού, πάνω στο
«Αστέρι Της Ζωής» βρίσκεται τοποθετημένη η «Ράβδος Του Ασκληπιού» (ράβδος στην οποία είναι
τυλιγμένο ένα φίδι), που ως γνωστόν αποτελεί το σύμβολο της Ιατρικής, των υπηρεσιών υγείας και
της περίθαλψης και η οποία (ράβδος) είναι χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό). Εξωτερικά του
πρώτου κύκλου (κυκλικού δίσκου) υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος, 40% μεγαλύτερος του πρώτου, με
την περιφέρεια του να είναι χρωματικού μοντέλου pantone 200C (κόκκινο). Στον κυκλικό δακτύλιο
(κενό) που δημιουργείται ανάμεσα στην εξωτερική πλευρά της περιφέρειας του πρώτου (εσωτερικού,
μικρότερου κυκλικού δίσκου) κύκλου και στην εσωτερική πλευρά της περιφέρειας του δεύτερου
(εξωτερικού, μεγαλύτερου) κύκλου αναγράφεται σε κυκλική διάταξη το λεκτικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, με κεφαλαία γράμματα, σε γραμματοσειρά Helvetica Medium, bold και
χρωματικού μοντέλου pantone 3282C (πράσινο). Στη βάση (κάτω μέρος) του προαναφερόμενου
κυκλικού δακτυλίου αναγράφεται το ακρωνύμιο Ε.Σ.Υ., όπως αυτό παράγεται από τις λέξεις: Εθνικό
Σύστημα Υγείας, με κεφαλαία γράμματα, δύο στιγμές μεγαλύτερο από το λεκτικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, σε γραμματοσειρά Helvetica Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 200C
(κόκκινο). Το χρωματικό υπόβαθρο (background) τόσο του κυκλικού δακτυλίου όσο και του συνόλου
του επίσημου λογότυπου του ΕΚΑΒ είναι πάντα χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό), το οποίο
και εξέχει ελάχιστα από την εξωτερική πλευρά της περιφέρειας του δεύτερου μεγαλύτερου
(εξωτερικού) κόκκινου κύκλου, δημιουργώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο περιμετρικά του λογοτύπου έναν
μικρό, νέο λευκό (pantone 000C) κυκλικό δακτύλιο όλο επί λευκής αυτοκόλλητης
οπισθοαντανακλαστικής επιφάνεια.

•

Έμβλημα ΕΤΙΚ: Η βασική απεικόνιση του λογότυπου του ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ είναι μία σύνθεση ενός
ισόπλευρου τριγώνου, χρωματικού μοντέλου pantone 200C (κόκκινο), το οποίο στο κέντρο του φέρει
τοποθετημένο το επίσημο λογότυπο του ΕΚΑΒ. Το λογότυπο του ΕΚΑΒ είναι στρογγυλό και
αποτελείται από δύο ομόκεντρους κύκλους, με τις περιφέρειες τους να είναι χρωματικού μοντέλου
pantone 200C (κόκκινο). Στο κέντρο του πρώτου κύκλου (κυκλικός δίσκος με υπόβαθρο χρωματικού
μοντέλου pantone 000C) απεικονίζεται το «Αστέρι Της Ζωής», που αποτελεί παγκοσμίως το σύμβολο
των Ιατρικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Medical Services), χρωματικού μοντέλου
pantone 286C (μπλε). Βάσει αυτού, πάνω στο «Αστέρι Της Ζωής» βρίσκεται τοποθετημένη η «Ράβδος
Του Ασκληπιού» (ράβδος στην οποία είναι τυλιγμένο ένα φίδι), που ως γνωστόν αποτελεί το σύμβολο
της Ιατρικής, των υπηρεσιών υγείας και της περίθαλψης και η οποία (ράβδος) είναι χρωματικού
μοντέλου pantone 000C (λευκό). Εξωτερικά του πρώτου κύκλου (κυκλικού δίσκου) υπάρχει ένας
δεύτερος κύκλος, 40% μεγαλύτερος του πρώτου, με την περιφέρεια του να είναι χρωματικού μοντέλου
pantone 200C (κόκκινο). Στον κυκλικό δακτύλιο (κενό) που δημιουργείται ανάμεσα στην εξωτερική
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πλευρά της περιφέρειας του πρώτου (εσωτερικού, μικρότερου κυκλικού δίσκου) κύκλου και στην
εσωτερική πλευρά της περιφέρειας του δεύτερου (εξωτερικού, μεγαλύτερου) κύκλου αναγράφεται σε
κυκλική διάταξη το λεκτικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, με κεφαλαία γράμματα, σε
γραμματοσειρά Helvetica Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 3282C (πράσινο). Στη βάση
(κάτω μέρος) του προαναφερόμενου κυκλικού δακτυλίου αναγράφεται το ακρωνύμιο Ε.Σ.Υ., όπως
αυτό παράγεται από τις λέξεις: Εθνικό Σύστημα Υγείας, με κεφαλαία γράμματα, δύο στιγμές
μεγαλύτερο από το λεκτικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, σε γραμματοσειρά Helvetica
Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 200C (κόκκινο). Το χρωματικό υπόβαθρο (background)
τόσο του κυκλικού δακτυλίου όσο και του συνόλου του επίσημου λογότυπου του ΕΚΑΒ είναι πάντα
χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό), το οποίο και εξέχει ελάχιστα από την εξωτερική πλευρά
της περιφέρειας του δεύτερου μεγαλύτερου (εξωτερικού) κόκκινου κύκλου, δημιουργώντας κατ΄αυτόν
τον τρόπο περιμετρικά του λογοτύπου έναν μικρό, νέο λευκό (pantone 000C) κυκλικό δακτύλιο.
Εξωτερικά της περιφέρειας του λευκού ορίου (κυκλικού δακτυλίου) του επίσημου λογότυπου του
ΕΚΑΒ αναπτύσσεται ένας ακόμη ομόκεντρος κύκλος. Ο κυκλικός δακτύλιος (κενό), που δημιουργείται
ανάμεσα στην εξωτερική πλευρά της περιφέρειας του επίσημου λογότυπου του ΕΚΑΒ και στην
εσωτερική πλευρά της περιφέρειας του δεύτερου (εξωτερικού, μεγαλύτερου) κύκλου, έχει υπόβαθρο
(background) χρωματικού μοντέλου pantone 286C (μπλε). Εντός του συγκεκριμένου κυκλικού δακτυλίου
αναγράφεται σε κυκλική διάταξη το λεκτικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, με κεφαλαία
γράμματα, σε γραμματοσειρά Helvetica Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό).
Στη βάση (κάτω μέρος) του προαναφερόμενου κυκλικού δακτυλίου αναγράφονται (σε κυκλική επίσης
κατεύθυνση) τα ακρωνύμια Ε.Τ.Ι.Κ. - Ε.Κ.Α.Β., όπως αυτά παράγονται από τις λέξεις: Ειδικό Τμήμα
Ιατρικής Καταστροφών – Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με κεφαλαία γράμματα, 2 στιγμές
μεγαλύτερα από το λεκτικό ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, σε γραμματοσειρά Helvetica
Medium, bold και χρωματικού μοντέλου pantone 000C (λευκό). Όλα τα προαναφερόμενα περικλείονται
σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο το οποίο έχει υπόβαθρο (background) χρωματικού μοντέλου pantone 200C
(κόκκινο). Το προαναφερόμενο ισόπλευρο τρίγωνο περιμετρικά φέρει μία γραμμή χρωματικού
μοντέλου pantone 286C (μπλε) η οποία και οριοθετεί το συνολικό επίσημο λογότυπο του ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ.
•
•
•
•

Υπηρεσιακές Ενδείξεις: στις πλαϊνές πλευρές της σκηνής θα αναγράφει: «ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΕΤΙΚ» και από κάτω: «SPECIAL UNIT FOR DISASTER MEDICINE – ETIK
Ο τύπος των γραμμάτων των υπηρεσιακών ενδείξεων να είναι ΗΕLVΕΤΙCΑ ΜΕDΙUΜ
Όλες οι ενδείξεις και τα διακριτικά θα είναι εκτυπωμένα πάνω στη σκηνή
Οι διαστάσεις τους θα καθοριστούν σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
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•

•

Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

5.10.2. Σκηνή για χρήση τουαλέτας
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελάχιστες διαστάσεις: M120 x Π120 x Υ190 cm
Υλικό κατασκευής: 170Τ Polyester με επίστρωση PA 300mm
Υλικό κατασκευής πάτωματος: PE 100gr/m2 αποσπώμενο
Αδιαβροχοποιηση: 1000χιλ
ΜέγιστοΒάρος: 2,50 Kg
Να διαθέτει έως 2 παράθυρα με σίτα
Να διαθέτει φερμουάρ στην πόρτα
Να αναπτύσσεται με μπανέλες: 2 με αρθρωτές γωνίες, fiberglass 8χιλ
Να διατίθεται με σάκο μεταφοράς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

5.10.4. Σκηνή για χρήση ντουζ
•
•
•

Ελάχιστες διαστάσεις: M120 x Π120 x Υ190 cm
Υλικό κατασκευής: 170Τ Polyester με επίστρωση PA 300mm
Υλικό κατασκευής πάτωματος: PE 100gr/m2 αποσπώμενο
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•
•
•
•
•
•

Αδιαβροχοποιηση: 1000χιλ
ΜέγιστοΒάρος: 2,50 Kg
Να διαθέτει έως 2 παράθυρα με σίτα
Να διαθέτει φερμουάρ στην πόρτα
Να αναπτύσσεται με μπανέλες: 2 με αρθρωτές γωνίες, fiberglass 8χιλ
Να διατίθεται με σάκο μεταφοράς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.4.1. Φουσκωτές σκηνές
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να προσδιορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει
να πληρούν οι πνευματικές σκηνές που θα χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος,
για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και μεγάλων φυσικών καταστροφών με περιβαλλοντικές
επιπτώσεις κατά την διάρκεια πολυήμερων αποστολών τους.
2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή
ισοδύναμων προτύπων.
2.2. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.
2.3. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα
τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία
της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κάθε φουσκωτή σκηνή θα πρέπει:
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3.1. Να έχει φέροντα οργανισμό αποτελούμενο από σωληνοειδείς αεροθαλάμους (αεροσωλήνες), οι
οποίοι όταν φουσκώνουν δημιουργούν το σκελετό – πλαίσιο της σκηνής. Τα φέροντα στοιχεία να είναι
κατασκευασμένα από πολυαμιδικό ύφασμα επικαλυμμένο με νεοπρένιο ή από άλλο υλικό αντίστοιχης
αντοχής και ελαστικότητας.
3.2. Να αναπτύσσεται πλήρως σε χρόνο μικρότερο των 3min και η εγκατάσταση της να είναι εφικτή από 2
άτομα.
3.3. Το υλικό του καλύμματος της τέντας να είναι βραδύκαυστο κατά DIN 4102 B1 ή άλλο ισοδύναμο
πρότυπο, να είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό στο σκίσιμο και στη διάβρωση, να παρέχει επαρκή σκίαση και να
είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Να εξασφαλίζει ικανοποιητική
θερμομόνωση ή να συνοδεύεται από προσθαφαιρούμενη θερμομονωτική επένδυση για προστασία του
προσωπικού από συνθήκες υψηλού ψύχους.
3.4. H πίεση λειτουργίας στο πλαίσιο της σκηνής να είναι 0,3 με 0,5 bar περίπου, και να διαθέτει
ανακουφιστική βαλβίδα για προστασία υπερπίεσης. Να μην απαιτείται περαιτέρω παροχή αέρα για τη
διατήρησή της, για τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη τοποθέτησή της.
3.5. Το δάπεδο της σκηνής να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό και να είναι
προσαρμοσμένο στο κάτω μέρος του ελαστικού σκελετού κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα αφαιρετό.
3.6. Να έχει ωφέλιμη επιφάνεια στο εσωτερικό της τουλάχιστον 25m2 ενώ το ύψος της εσωτερικά (στο
μέσο αυτής) να είναι τουλάχιστον 3,00m.
3.7. Το συνολικό βάρος της να μην υπερβαίνει τα 120 kg.
3.8. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης σε σακίδιο μικρών διαστάσεων.
3.9. Να διαθέτει δύο (2) θύρες με δυνατότητα πλήρους αφαίρεσης καθώς και δύο (2) τουλάχιστον
παράθυρα με σίτες και διαφανές πλαστικό για επαρκή φωτισμό.
3.10. Να διαθέτει κατάλληλα ανοίγματα (ventilation hoods) ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός.
3.11. Να φέρει επαρκή αριθμό σχοινιών πρόσδεσης στις εξωτερικές πλευρές για την αγκύρωσή της στο
έδαφος κατά το στήσιμο και να συνοδεύεται από τους απαραίτητους πασσάλους. Να διαθέτει επίσης
ασκούς άμμου ή νερού ή άλλα κατάλληλα μέσα αγκύρωσης σε περίπτωση που η αγκύρωση δεν είναι
εφικτό να γίνει στο έδαφος.
3.12. Να διαθέτει ειδικές οπές για σύνδεση με σύστημα ψύξης-θέρμανσης, παροχής νερού και
πεπιεσμένου αέρα .
3.13. Να διαθέτει ειδικούς γάντζους στο εσωτερικό της για προσαρμογή λαμπτήρα φωτισμού καθώς και
φωτιστικό κατάλληλο για προσαρμογή στους γάντζους για το φωτισμό της σκηνής.
3.14. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με άλλες παρόμοιες σκηνές για τη δημιουργία μεγαλύτερου χώρου.
3.15. Να είναι κίτρινου χρώματος και να διαθέτει σε κατάλληλη θέση κάθε πλευράς τύπωμα με λογότυπο
του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας καθώς και Ελληνική Σημαία.
3.16. Να συνοδεύεται από:
3.16.1. Σακίδιο μεταφοράς και αποθήκευσης.
3.16.2. Κιτ εξοπλισμού για άμεση επιδιόρθωση βλάβης στο πεδίο και υλικά για την τοποθέτηση της
σκηνής.
3.16.3. Την απαιτούμενη διάταξη φουσκώματος με φιάλη (6lt/300 bar) πεπιεσμένου αέρα.
3.16.4. Σύστημα γρήγορου ξεφουσκώματος.
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφερόμενη σκηνή θα πρέπει:
4.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
4.2. Να παραδοθεί με τα παρελκόμενά της σε θήκες κατάλληλες για αποθήκευση και μεταφορά
4.3. Να κατασκευάζεται από εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
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4.4. Να παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία.
4.5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη σε SERVICE και ανταλλακτικά για
δέκα (10) χρόνια για τα υπό προμήθεια υλικά.
4.6. Nα συνοδεύεται κατά την παράδοσή από αναλυτικές και σαφείς οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και
συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
5.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
5.2. Εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία παραλαβής των σκηνών, με την δέσμευση
ότι θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή εξάρτημα ή και ολόκληρη την σκηνή, εφόσον η φθορά ή
βλάβη οφείλεται σε κακή κατασκευή ή ελαττωματικό εξάρτημα και όχι σε κακή χρήση αυτού.
5.3. Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
5.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου της κατασκευάστριας εταιρίας.
5.5. Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
6.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρ/κου Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από συνεννόηση της
προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των Αποθηκών.
6.2. Η παράδοση ολοκλήρου της ποσότητας να γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών, από την υπογραφή της
σύμβασης.
6.3. Η Επιτροπή Παραλαβής να προβεί σε μακροσκοπικό και λειτουργικό έλεγχο των σκηνών για να
διαπιστώσει ότι αυτές ανταποκρίνονται απόλυτα προς τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και αναπτύσσονται
εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων και με τη βοήθεια έως 2 ατόμων.
6.4. Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

ΤΜΗΜΑ 5
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα 5/Είδη
Ποσό άνευ Φ.Π.Α.
4.2.1. Κράνος τύπου διάσωσης
(30)
4.2.2. Γιλέκα διάσωσης (30)

CPV

5.700,00 €

18444100-4 Κράνη ασφαλείας

600,00 €

35113430-2 Γιλέκα ασφαλείας

5.7.1. (60 X Κράνος)
4.3.5. (8 X Μπότες χημικής
προστασίας)
5.7.3.
(8
Χ
παντελόνια
προστασίας αλυσοπρίονου)

12.000,00 €

18444100-4 Κράνη ασφαλείας

860,00 €

18832000-0 - Ειδικά υποδήματα

4.2.4. Χειμερινή στολή (40)

10.000,00 €

18130000-9 Ειδικός ρουχισμός
εργασίας
18110000-3
Ρουχισμός
επαγγελματικής χρήσης

2.000,00 €
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4.2.5. Καλοκαιρινή στολή (40)

7.200,00 €

4.2.6. Μπλουζάκια (50)

1.000,00 €

4.3.2. (12 X Αεροστεγή γάντια)
4.3.1. (8 X Γάντια κρυογονικά
υγρά)
4.2.3. (10 X 100 nitrile gloves)

1.850,00 €

18110000-3
Ρουχισμός
επαγγελματικής χρήσης
18331000-8
Κοντομάνικες
φανέλες
18141000-9 - Γάντια εργασίας

690,00 €

18141000-9 - Γάντια εργασίας

370,00 €

18424300-0 - Γάντια μιας χρήσης

4.2.1. Κράνος διάσωσης
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για διάσωση ώστε να είναι ελαφρύ, άνετο και να παρέχει
προστασία από αιχμηρά και βαριά αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες,
καύτρες και καπνούς κατά την επιχειρησιακή δράση.
Το σχήμα και σχέδιό του να είναι ημίσεως κελύφους, ελαφρού τύπου «τζετ» (light weight half shell jet
style helmet)
Το κράνος πρέπει να είναι κατασκευασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
ΕΝ 16471:2014, ΕΝ 16473:2014 καθώς και το πρότυπο EN 12492 ή ισοδύναμα πρότυπα ή νεώτερα
αυτών.
Το κράνος με ένα ή δύο μεγέθη κελύφους και με τους εσωτερικούς ρυθμιζόμενους ιμάντες ή το
μηχανισμό σύσφιξης που διαθέτει να είναι κατάλληλο για περίμετρο κεφαλής 53-62 cm τουλάχιστον.
Το βάρος του κράνους (χωρίς προστατευτικό αυχένα, και γυαλιά) να μην υπερβαίνει το 1 Κg.
Να είναι ομοιόμορφα βαμμένο λευκό με βαφή άριστης ποιότητας.
Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετων αντανακλαστικών αυτοκόλλητων υπηρεσιακών
διακριτικών, τα οποία να μην επηρεάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού.
Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική σήμανση του προσωπικού, να διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες,
χρώματος φωσφορίζοντος κίτρινου, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το EN ISO 20471:2013 ως προς τις
απαιτήσεις: επίδοσης χρωμάτων των παραγράφων 5.1 έως 5.3 του προτύπου καθώς και
φωτομετρικής και φυσικής επίδοσης για τα υλικά με συνδυασμένες ιδιότητες της παραγράφου 6 του
προτύπου
Το κράνος να διαθέτει προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα
μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών κατασκευασμένο από ίνες με εγγενή αντοχή στη
φωτιά και τη θερμότητα, βάρους τουλάχιστον 250gr/m2, με χρώμα μπλε ή μαύρο. Να δηλωθεί η
σύνθεση και το βάρος του υφάσματος.
Το σχέδιό του να είναι τέτοιο ώστε να προστατεύονται κατ’ ελάχιστο ο αυχένας, το πίσω πάνω μέρος
των ώμων, το πλαϊνό τμήμα του προσώπου και τα αυτιά.
Το κράνος να διαθέτει γυαλιά προστασίας (protective goggles) ειδικά κατασκευασμένα για διάσωση. Να
είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το ΕΝ 166 ή ισοδύναμο πρότυπο και να είναι προσαρμοσμένα στο
κράνος. Αποκλείονται γυαλιά απλού τύπου εργασίας ή ηλεκτροσυγκόλλησης κλπ.
Να είναι εύκολα ρυθμιζόμενα. Να φέρουν διπλό, ενιαίο και εύκολα αντικαθιστάμενο φακό με σήμανση
κατ’ ελάχιστο 2-1,2 2Β9. Να διαθέτει εσωτερική αντιθαμπωτική επεξεργασία ή εναλλακτικά να
συνοδεύεται το κάθε κράνος από ένα αντιθαμπωτικό σπρέι. Να φέρουν σκελετό
Το κράνος να φέρει προσθαφαιρούμενο φακό αποδεκτό και προτεινόμενο από την κατασκευάστρια
εταιρία, ο οποίος να είναι αδιάβροχος και θα στηρίζεται σε ειδική βάση, ασφαλισμένη επί τους
κράνους. Να λειτουργεί με κοινές αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου. Να τοποθετείται και να
αφαιρείται στην βάση του, χωρίς την χρήση εργαλείων.
Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001
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•
•
•
•
•
•
•

Η προσφορά να περιέχει φύλλο συμμόρφωσης, αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου
μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από τεχνικό εγχειρίδιο όλων των προσφερόμενων ειδών.
Η συσκευή να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και για την βαφή του
κράνους
Να κατατεθεί δείγμα των προσφερόμενων ειδών προς αξιολόγηση, χωρίς να υποχρεούται το κράνος
να φέρει το ζητούμενο χρώμα
Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση για παροχή τεχνικής υποστήριξης από την προμηθεύτρια εταιρία, και
επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
Η συσκευή κατά την παράδοση να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο.
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
4.2.2. Γιλέκα διάσωσης
1. Γενικά
Διασωστικό γιλέκο ασφαλείας
2. Χαρακτηριστικά
2.1 Να είναι κατασκευασμένο από 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας
2.2 Να είναι χρώματος κόκκινου
2.3 Να διαθέτει δύο μεγάλες τσέπες που κλείνουν με Velcro
2.4 Να διαθέτει δύο θήκες ασυρμάτων (αριστερά και δεξιά) στο ύψος του στήθους
2.5 Να φέρει αντανακλαστικές λωρίδες για καλύτερη ορατότητα
2.6 Να φέρει επιφάνεια Velcro στην εμπρόσθια επιφάνεια πάνω από τις θήκες ασυρμάτου (αριστερά και
δεξιά) για την προσάρτηση ετικετών
2.7 Να φέρει επιφάνεια Velcro στην οπίσθια πλευρά για την προσάρτηση ετικετών
2.8 Να είναι one-size, όπου το μέγεθος θα προσαρμόζεται σε κάθε σωματότυπο, με Velcro από το πλάι
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.7.1. Κράνος δασοπυρόσβεσης - διάσωσης
1.1. Θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για δασοπυρόσβεση και διάσωση, να είναι ελαφρύ, άνετο και
να παρέχει προστασία από αιχμηρά και βαριά αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες,
καύτρες και καπνούς κατά την επιχειρησιακή δράση.
1.2. Η ημερομηνία κατασκευής να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
παράδοσης.
1.3. Να είναι κατασκευασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
ΕΝ 16471:2014 «Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting» ,
ΕΝ 16473:2014 «Firefighters helmets - Helmets for technical rescue»,
1.4. Να καλύπτει τις απαιτήσεις απόδοσης (παρ. 4.2) του EN12492:2012 «Mountaineering equipment Helmets for mountaineers - Safety requirements and test methods».
1.5. Για την απόδειξη των ανωτέρω, τα κράνη θα πρέπει να διαθέτουν (να κατατεθούν με την προσφορά):
1.5.1. Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου Ε.Κ. (EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE) σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.
1.5.2. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, για το τελικό προϊόν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
2016/425 (συμμόρφωση προς τον τύπο σύμφωνα με το Παράρτημα VII ή VIII του κανονισμού).
1.5.3. Σήμανση CE συνοδευόμενη από τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος αξιολογεί το
σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή ή εποπτεύει τις δοκιμές του προϊόντος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η συμμόρφωση προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου.
1.6. Το εργοστάσιο κατασκευής τους να διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 με πεδίο
εφαρμογής αντίστοιχο με τη διαδικασία παραγωγής των ειδών του διαγωνισμού (να κατατεθεί με την
προσφορά).
1.7. Τεχνικά χαρακτηριστικά
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1.7.1. Με ένα ή δύο μεγέθη κελύφους και με τους εσωτερικούς ρυθμιζόμενους ιμάντες ή το μηχανισμό
σύσφιξης που διαθέτει, να καλύπτει εύρος περιμέτρων κεφαλής από 52 έως 64 cm τουλάχιστον.
1.7.2. Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 1.000 gr.
1.7.3. Να διαθέτει οπές αερισμού, κατά προτίμηση με μηχανισμό ανοίγματος - κλεισίματος, για λόγους
άνεσης του χρήστη κατά τους θερινούς μήνες.
1.7.4. Να φέρει υποσιάγωνο (chin strap), ρυθμιζόμενου μήκους, κατασκευασμένο από άνετο,
βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό, που είναι προσαρμοσμένο σε 3 ή 4 διαφορετικά σημεία
του κράνους. Να ασφαλίζει με πλαϊνή μη μεταλλική ταχεία απασφαλιζόμενη πόρπη.
1.7.5. Να είναι ομοιόμορφα βαμμένο ή χρωματισμένο στη μάζα του, κόκκινο με βαφή άριστης ποιότητας.
Να έχει μεγάλη αντοχή σε ξέσματα, χαράξεις ή στίγματα-κηλίδες, κατά την πτώση στο κράνος
αντικειμένων, κατά την πτώση του στο έδαφος, κατά την επαφή του με μεγάλες θερμοκρασίες από
διάφορες πηγές θερμότητας, από την επαφή του με το νερό ή τον αφρό ή άλλες αιτίες καταστροφών.
1.7.6. Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική σήμανση των πυροσβεστών, να διαθέτει αντανακλαστικές
λωρίδες, χρώματος φωσφορίζοντος κίτρινου, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το EN ISO 20471:2013 ως
προς τις απαιτήσεις: επίδοσης χρωμάτων των παραγράφων 5.1 έως 5.3 του προτύπου καθώς και
φωτομετρικής και φυσικής επίδοσης για τα υλικά με συνδυασμένες ιδιότητες της παραγράφου 6 του
προτύπου.
1.7.7. Να φέρει προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό
προστατευτικό αυχένα και αυτιών κατασκευασμένο από τουλάχιστον 95% βραδύκαυστες αραμιδικές ίνες
με εγγενή αντοχή στη φωτιά και τη θερμότητα, βάρους τουλάχιστον 200gr/m2, με χρώμα κατά προτίμηση
μπλε. Να δηλωθεί η σύνθεση και το βάρος του υφάσματος.
1.7.8. Το σχέδιο να είναι τέτοιο ώστε να προστατεύονται κατ’ ελάχιστο ο αυχένας, το πίσω πάνω μέρος
των ώμων, το πλαϊνό τμήμα του προσώπου και τα αυτιά.
1.7.9. Να φέρει Γυαλιά προστασίας (protective/safety goggles) κατασκευασμένα σύμφωνα με το ΕΝ 166 ή
ΕΝ14458 και να είναι προσαρμοσμένα ή προσθαφαιρούμενα στο κράνος. Να είναι εύκολα ρυθμιζόμενα.
Να φέρουν διπλό, ενιαίο φακό με σήμανση κατ’ ελάχιστο 2-1,2 2Β9. Να διαθέτουν εσωτερική
αντιθαμβωτική επεξεργασία ή εναλλακτικά να συνοδεύονται (το κάθε ένα) από ένα αντιθαμβωτικό σπρέι.
Να φέρουν σκελετό με σήμανση κατ’ ελάχιστο ΕΝ166 3459Β ή ΕΝ14458+ Κ. Να φέρουν σήμανση CE.
1.7.10. Να φέρει φακό σχεδιασμένο για χρήση με κράνη πυρόσβεσης και διάσωσης ο οποίος:
• Να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά με κατάλληλη πλαστική βάση στην πλαϊνή πλευρά του κράνους.
• Να είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο ανθεκτικό πλαστικό υλικό όπως ABS, Polycarbonate κ.λ.π., σε
κίτρινο χρώμα υψηλής ευκρίνειας.
• Να είναι αντιεκρηκτικού τύπου με πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες
ATEX ZONE 1 τουλάχιστον.
• Να διαθέτει προστασία από είσοδο νερού βαθμού τουλάχιστον IPX7.
• Να έχει λαμπτήρα τύπου LED.
• Να επιτυγχάνει φωτεινότητα τουλάχιστον 100 lumens.
• Να εξασφαλίζει διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) ωρών στη μέγιστη ένταση.
1.8. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί ένα (1) κράνος ως δείγμα μαζί με τα γυαλιά και το
προστατευτικό αυχένα για τεχνική αξιολόγηση. Το δείγμα να είναι καθ’ όλα όμοιο με το προσφερόμενο
εκτός του χρώματος του προστατευτικού αυχένα το οποίο δεν είναι δεσμευτικό.
4.3.5. Μπότες χημικής προστασίας
2.1. Να είναι μπότες προστασίας από χημικές ουσίες πιστοποιημένες σύμφωνα με το EN 13832-3 και να
συμμορφώνονται με το EN 943-1.
2.2. Να διαθέτουν αντιστατική προστασία.
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2.3. Να φέρουν μεταλλικό προστατευτικό δακτύλων αντοχής 200 Joule.
2.4. Να εξασφαλίζουν προστασία αστραγάλων.
2.5. Να φέρουν αφαιρούμενη και πλενόμενη απορροφητική της υγρασίας εσωτερική σόλα.
2.6. Να διαθέτουν εξωτερική σόλα:
2.6.1. από βουλκανισμένο καουτσούκ για υψηλή αντοχή στην ολίσθηση
2.6.2. ανθεκτική σε καύσιμα και λάδια
2.6.3. με μεταλλικό ένθετο για προστασία από διάτρηση
2.6.4. με αντοχή στη θερμότητα (επαφή 60 δευτερόλεπτα 300 ℃)
2.6.5. με μόνωση κατά του ψύχους.
2.7. Να φέρουν σήμανση CE.
5.7.3. παντελόνια προστασίας αλυσοπρίονου
3.1. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με χρήση αλυσοπρίονου και να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με το EN 381-5, Κατηγορία 1 (20 m/s) τουλάχιστον.
3.2. Να είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση προσφέροντας άνεση.
3.3. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε δασικές εργασίες.
3.4. Να φέρει φόδρα που στεγνώνει εύκολα.
3.5. Να διαθέτει ειδικές ενισχύσεις για προστασία από την τριβή.
3.6. Το υλικό προστασίας από κοψίματα να είναι διαπνέων.
3.7. Να φέρει επίπεδες τσέπες με φερμουάρ στους γοφούς, στην έδρα και στους μηρούς.
3.8. Να διαθέτει ανοίγματα αερισμού με φερμουάρ για ρύθμιση του κλίματος του σώματος.
3.9. Να διαθέτει αντιστατική προστασία.
3.10. Να φέρει σήμανση CE.
4.3.2. Γάντια χημικής προστασίας
4.1. Να είναι κατασκευασμένα από υλικό VITON ή BUTYL, ή VITON/BUTYL.
4.2. Να έχουν μήκος περίπου 30cm.
4.3. Να προσφέρουν άνεση κατά τη χρήση.
4.4. Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΝ388, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
4.5. Κάθε γάντι να συνοδεύεται από βαμβακερό ή άλλο κατάλληλο εσωτερικό γάντι για ευκολία κατά την
εφαρμογή στο χέρι.
4.6. Να φέρουν σήμανση CE.
4.3.1. Γάντια κρυογενικά υγρά
5.1. Γάντια προστασίας για κρυογενικές εφαρμογές (προστασία από κρυοπαγήματα).
5.2. Να διαθέτουν ενίσχυση στο δείκτη και τον αντίχειρα.
5.3. Να είναι αδιάβροχα, φτιαγμένα από δέρμα με πάχος 1 mm τουλάχιστον.
5.4. Να φέρουν σήμανση CE.
5.5. Να συμμορφώνονται με τα πρότυπα
5.5.1. EN 388 (Mechanical Risks) με κατ’ ελάχιστο δείκτες μηχανικής αντοχής: τριβή 2, κοπή 1, διάσχιση 2,
διάτρηση 2.
5.5.2. EN 511 (Protective gloves against cold) με κατ’ ελάχιστο δείκτες: 2, 2, 1.
4.2.3. Γάντια νιτριλίου
6.1. Να είναι σε συσκευασία των εκατό (100) τεμαχίων.
6.2. Να έχουν μήκος περίπου 25cm.
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6.3. Να προσφέρουν άνεση κατά τη χρήση.
6.4. Να είναι «powder free» και «silicone-free».
6.5. Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με EN420, ΕΝ374, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
6.6. Να έχουν αντοχή στον εφελκυσμό 30Mpa τουλάχιστον και δύναμη θραύσης 10Ν τουλάχιστον.
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
7.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
7.2. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
7.3. Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
4
7.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.
7.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης των κρανών
δασοπυρόσβεσης για δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής.
8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
8.1. Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από συνεννόηση
της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των Αποθηκών.
8.2. Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να
συνοδεύονται με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
(για όποια είδη απαιτείται).
8.3. Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
8.4. Όπου τα υπό προμήθεια είδη έχουν μεγέθη, αυτά θα προσδιοριστούν μετά την υπογραφή της
σύμβασης.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
4.2.4. Χειμερινή στολή
Παντελόνι εργασίας
Παντελόνι εργασίας unisex για άνδρες και γυναίκες το οποίο να πληροί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•
•
•
•

•
•

Να είναι από ελαστικό ύφασμα μεγάλης αντοχής με σύνθεση 64% πολυεστέρας , 33% βαμβάκι , 3%
ελαστάνη, (η 97% βαμβάκι, 3% spandex 270g/m2 – ορειβασίας)
Να είναι κατάλληλο για όλες τις εποχές του χρόνου (καλοκαίρι, χειμώνα, με βροχή ή ήλιο), 365 μέρες το
χρόνο
Το ύφασμα να είναι κατάλληλο για χρήση σε διάφορες καιρικές συνθήκες, να είναι αδιάβροχο και
αντιανεμικό, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και να στεγνώνει γρήγορα
Να διαθέτει ενίσχυση με ύφασμα CORDURA® Classic 210g 100% νάιλον και CORDURA®Stretch 98%
νάιλον / 2% ελαστάνη σε σημεία υψηλής καταπόνησης όπως στον καβάλο (στήριγμα μεταξύ των
ποδιών), και στα γόνατα
Να προσφέρει εξαιρετική άνεση κατά την κίνηση που απαιτείται κατά την κάμψη
Να διαθέτει 6 η 7 τσέπες με κάλυψη CORDURA® . Οι τσέπες να είναι τοποθετημένες εργονομικά για
τον χρήστη: πλαϊνές μηρού, πλαϊνές στο ύψος των γονάτων και στο πίσω μέρος των γλουτών
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•
•
•
•
•

Να διαθέτει αρκετούς βρόχους ζώνης,
Να διαθέτει ανθεκτικές τριπλές ραφές στο καβάλο και σε όλες τις κύριες ραφές
Να διαθέτει ραμμένη ανακλαστική ταινία 3M Scotchlite™ στο κάτω μέρος για βελτιωμένη ορατότητα
και ασφάλεια
Να είναι διαθέσιμο σε μεγέθη S, M, L, XL, XXL, 3XL
Να είναι χρώματος μαύρο η blueblack

Ζακέτα fleece
•
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι unisex κατάλληλη για ένδυση εργασίας τόσο για άνδρες όσο και γυναίκες.
Να είναι από ύφασμα fleece πυκνότητας >280gsm, 100% πολυεστερικό και με σύνθεση 96%
πολυεστέρας / 4% ελαστάν στα πλαϊνά μέρη
Το ύφασμα να είναι αντιανεμικό και να επιτρέπει την απομάκρυνση της υγρασίας (ιδρώτας) από το
σώμα
Να διαθέτει ψηλό γιακά που να καλύπτει το λαιμό
Στο κάτω μέρος να διαθέτει στρίφωμα
Να διαθέτει κρυφές τσέπες στο στήθος με φερμουάρ Napoleon και μεγάλες πλαϊνές τσέπες χεριών με
φερμουάρ
Να κλείνει μπροστά με αδιάβροχο φερμουάρ YKK με προστασία από πηγούνι
Να είναι διαθέσιμο σε μεγέθη S, M, L, XL, XXL, 3XL

Να διαθέτει ραμμένα η κεντημένα τα εξής σήματα:
•

•

•
•

Στο δεξιό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (δεξ θώρακας) το σήμα του ΕΚΑΒ διαμέτρου 8 εκ. πάνω
σε ανακλαστικό υλικό (όπως περιγράφεται παραπάνω) και από κάτω ορθογώνιο πλαίσιο 10Χ2,5 εκ με
velcro, όνομα και ιδιότητα (δυο γραμμές)
Στο αριστερό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (αρ θώρακας) το σήμα του ΕΤΙΚ με την κάθε πλευρά
του τριγώνου να είναι 10 εκ., με ανακλαστικό υλικό το σήμα του ΕΚΑΒ (όπως περιγράφεται
παραπάνω)
Κάτω από το σήμα του ΕΤΙΚ θα υπάρχει η ελληνική και ευρωπαϊκή σημαία ( η κάθε μια θα έχει 4,5 εκ
πλάτος και 3 εκ ύψος)
Στο πίσω μέρος , θα υπάρχει σήμα του ΕΤΙΚ με διάσταση 15 εκατοστών η κάθε πλευρά του τριγώνου

Να είναι χρώματος κόκκινο σκούρο
Μπουφάν Jacket Softshell αδιάβροχο και αντιανεμικό
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι unisex κατάλληλα για ένδυση εργασίας τόσο για άνδρες όσο και γυναίκες.
Να είναι αντιανεμικό από ύφασμα το οποίο επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, είναι αδιάβροχο και
έχει υδατοαπωθητικές ιδιότητες με σύνθεση 96% πολυεστέρα / 4% ελαστάνη, αδιάβροχο 5000 WP,
Να διαθέτει γιακά που καλύπτει το λαιμό, με επένδυση από μαλακό ύφασμα
Να παρέχει προστασία από τον ήλιο UPF 50+
Να διαθέτει αποσπώμενη κουκούλα που να μπορεί να κρατήσει τον αέρα και τη βροχή μακριά από το
πρόσωπο
Στο κάτω μέρος να διαθέτει στρίφωμα με ρυθμιζόμενα κορδόνια και στο τελείωμα των μανικιών να
διαθέτουν μανσέτες ελαστικές
Να διαθέτει κρυφές τσέπες στο στήθος με φερμουάρ Napoleon και μεγάλες πλαϊνές τσέπες χεριών με
φερμουάρ
Να κλείνει μπροστά με αδιάβροχο φερμουάρ YKK με προστασία από πηγούνι
Να είναι διαθέσιμο σε μεγέθη S, M, L, XL, XXL, 3XL
Να είναι χρώματος κόκκινο σκούρο
Να διαθέτει ραμμένη ανακλαστική ταινία 3M Scotchlite™ στα μανίκια

Να διαθέτει ραμμένα η κεντημένα τα εξής σήματα:
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•

•
•

Στο δεξιό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (δεξ θώρακας) το σήμα του ΕΚΑΒ διαμέτρου 8 εκ. πάνω
σε ανακλαστικό υλικό (όπως περιγράφεται παραπάνω) και από κάτω ορθογώνιο πλαίσιο 10Χ2,5 εκ με
velcro, όνομα και ιδιότητα (δυο γραμμές)
Στο αριστερό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (αρ θώρακας) το σήμα του ΕΤΙΚ με την κάθε πλευρά
του τριγώνου να είναι 10 εκ., με ανακλαστικό υλικό το σήμα του ΕΚΑΒ (όπως περιγράφεται
παραπάνω)
Κάτω από το σήμα του ΕΤΙΚ θα υπάρχει η ελληνική και ευρωπαϊκή σημαία ( η κάθε μια θα έχει 4,5 εκ
πλάτος και 3 εκ ύψος)
Στο πίσω μέρος , θα υπάρχει σήμα του ΕΤΙΚ με διάσταση 15 εκατοστών η κάθε πλευρά του τριγώνου

Μπλούζα Πόλο με μακρύ μανίκι
•
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι unisex κατάλληλη για ένδυση εργασίας τόσο για άνδρες όσο και γυναίκες.
Να είναι από ύφασμα το οποίο επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και έχει υδατοαπωθητικές
ιδιότητες με σύνθεση 96% πολυεστέρα / 4% ελαστάνη,
Να διαθέτει γιακά, με επένδυση από μαλακό ύφασμα
Να παρέχει προστασία από τον ήλιο UPF 50+
Στο κάτω μέρος να διαθέτει στρίφωμα και στο τελείωμα των μανικιών να διαθέτουν μανσέτες
ελαστικές
Να κλείνει μπροστά με φερμουάρ YKK η με κουμπιά
Να είναι διαθέσιμο σε μεγέθη S, M, L, XL, XXL, 3XL
Να είναι χρώματος κόκκινο σκούρο

Να διαθέτει ραμμένα η κεντημένα τα εξής σήματα:
•

•

•
•

Στο δεξιό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (δεξ θώρακας) το σήμα του ΕΚΑΒ διαμέτρου 8 εκ. πάνω
σε ανακλαστικό υλικό (όπως περιγράφεται παραπάνω) και από κάτω ορθογώνιο πλαίσιο 10Χ2,5 εκ με
velcro, όνομα και ιδιότητα (δυο γραμμές)
Στο αριστερό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (αρ θώρακας) το σήμα του ΕΤΙΚ με την κάθε πλευρά
του τριγώνου να είναι 10 εκ., με ανακλαστικό υλικό το σήμα του ΕΚΑΒ (όπως περιγράφεται
παραπάνω)
Κάτω από το σήμα του ΕΤΙΚ θα υπάρχει η ελληνική και ευρωπαϊκή σημαία ( η κάθε μια θα έχει 4,5 εκ
πλάτος και 3 εκ ύψος)
Στο πίσω μέρος , θα υπάρχει σήμα του ΕΤΙΚ με διάσταση 15 εκατοστών η κάθε πλευρά του τριγώνου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
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•

Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

4.2.5. Καλοκαιρινή στολή
Παντελόνι εργασίας
Παντελόνι εργασίας unisex για άνδρες και γυναίκες το οποίο να πληροί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Να είναι από ελαστικό ύφασμα μεγάλης αντοχής με σύνθεση 64% πολυεστέρας , 33% βαμβάκι , 3%
ελαστάνη, (η 97% βαμβάκι, 3% spandex 270g/m2 – ορειβασίας)
Να είναι κατάλληλο για όλες τις εποχές του χρόνου (καλοκαίρι, χειμώνα, με βροχή ή ήλιο), 365 μέρες το
χρόνο
Το ύφασμα να είναι κατάλληλο για χρήση σε διάφορες καιρικές συνθήκες, να είναι αδιάβροχο και
αντιανεμικό, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και να στεγνώνει γρήγορα
Να διαθέτει ενίσχυση με ύφασμα CORDURA® Classic 210g 100% νάιλον και CORDURA®Stretch 98%
νάιλον / 2% ελαστάνη σε σημεία υψηλής καταπόνησης όπως στον καβάλο (στήριγμα μεταξύ των
ποδιών), και στα γόνατα
Να προσφέρει εξαιρετική άνεση κατά την κίνηση που απαιτείται κατά την κάμψη
Να διαθέτει 6 η 7 τσέπες με κάλυψη CORDURA® . Οι τσέπες να είναι τοποθετημένες εργονομικά για
τον χρήστη: πλαϊνές μηρού, πλαϊνές στο ύψος των γονάτων και στο πίσω μέρος των γλουτών
Να διαθέτει αρκετούς βρόχους ζώνης,
Να διαθέτει ανθεκτικές τριπλές ραφές στο καβάλο και σε όλες τις κύριες ραφές
Να διαθέτει ραμμένη ανακλαστική ταινία 3M Scotchlite™ στο κάτω μέρος για βελτιωμένη ορατότητα
και ασφάλεια
Να είναι διαθέσιμο σε μεγέθη S, M, L, XL, XXL, 3XL
Να είναι χρώματος μαύρο η blueblack

Μπλούζα Πόλο με κοντό μανίκι
•
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι unisex κατάλληλη για ένδυση εργασίας τόσο για άνδρες όσο και γυναίκες.
Να είναι από ύφασμα το οποίο επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και έχει υδατοαπωθητικές
ιδιότητες με σύνθεση 96% πολυεστέρα / 4% ελαστάνη,
Να διαθέτει γιακά, με επένδυση από μαλακό ύφασμα
Να παρέχει προστασία από τον ήλιο UPF 50+
Στο κάτω μέρος να διαθέτει στρίφωμα και στο τελείωμα των μανικιών να διαθέτουν μανσέτες
ελαστικές
Να κλείνει μπροστά με κουμπιά
Να είναι διαθέσιμο σε μεγέθη S, M, L, XL, XXL, 3XL
Να είναι χρώματος κόκκινο σκούρο

Να διαθέτει ραμμένα η κεντημένα τα εξής σήματα:
•

•

•

Στο δεξιό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (δεξ θώρακας) το σήμα του ΕΚΑΒ διαμέτρου 8 εκ. πάνω
σε ανακλαστικό υλικό (όπως περιγράφεται παραπάνω) και από κάτω ορθογώνιο πλαίσιο 10Χ2,5 εκ με
velcro, όνομα και ιδιότητα (δυο γραμμές)
Στο αριστερό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (αρ θώρακας) το σήμα του ΕΤΙΚ με την κάθε πλευρά
του τριγώνου να είναι 10 εκ., με ανακλαστικό υλικό το σήμα του ΕΚΑΒ (όπως περιγράφεται
παραπάνω)
Κάτω από το σήμα του ΕΤΙΚ θα υπάρχει η ελληνική και ευρωπαϊκή σημαία ( η κάθε μια θα έχει 4,5 εκ
πλάτος και 3 εκ ύψος)
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•

Στο πίσω μέρος , θα υπάρχει σήμα του ΕΤΙΚ με διάσταση 15 εκατοστών η κάθε πλευρά του τριγώνου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
4.2.6. Μπλουζάκια
Μπλούζα με λαιμόκοψη τύπου T-shirt με κοντό μανίκι
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι unisex κατάλληλη για ένδυση εργασίας τόσο για άνδρες όσο και γυναίκες.
Να είναι από ύφασμα το οποίο επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και έχει υδατοαπωθητικές
ιδιότητες με σύνθεση 96% βαμβάκη / 4% ελαστάνη,
Να διαθέτει στρογγυλή λαιμόκοψη
Να παρέχει προστασία από τον ήλιο UPF 50+
Στο κάτω μέρος και στο τελείωμα των μανικιών να να διαθέτει στρίφωμα
Να είναι διαθέσιμο σε μεγέθη S, M, L, XL, XXL, 3XL
Να είναι χρώματος κόκκινο σκούρο

Να διαθέτει ραμμένα η κεντημένα τα εξής σήματα:
•

•

•
•

Στο δεξιό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (δεξ θώρακας) το σήμα του ΕΚΑΒ διαμέτρου 8 εκ. πάνω
σε ανακλαστικό υλικό (όπως περιγράφεται παραπάνω) και από κάτω ορθογώνιο πλαίσιο 10Χ2,5 εκ με
velcro, όνομα και ιδιότητα (δυο γραμμές)
Στο αριστερό άνω μέρος της μπροστινής πλευράς (αρ θώρακας) το σήμα του ΕΤΙΚ με την κάθε πλευρά
του τριγώνου να είναι 10 εκ., με ανακλαστικό υλικό το σήμα του ΕΚΑΒ (όπως περιγράφεται
παραπάνω)
Κάτω από το σήμα του ΕΤΙΚ θα υπάρχει η ελληνική και ευρωπαϊκή σημαία ( η κάθε μια θα έχει 4,5 εκ
πλάτος και 3 εκ ύψος)
Στο πίσω μέρος , θα υπάρχει σήμα του ΕΤΙΚ με διάσταση 15 εκατοστών η κάθε πλευρά του τριγώνου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
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•
•
•

προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

ΤΜΗΜΑ 6
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
Τμήμα 6/Είδη

Ποσό άνευ Φ.Π.Α.

5.1.1. IP-65 φορητός υπολογιστής
(2)

8.600,00 €

5.1.3.
Εξωτερικός
δίσκος-2TB, SSD (2)

320,00 €

σκληρός

CPV
30213100-6
Φορητοί
επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30233100-2
Μονάδες
αποθήκευσης
δεδομένων
ηλεκτρονικών υπολογιστών
30237280-5
Εξαρτήματα
τροφοδοσίας ισχύος
30237280-5
Εξαρτήματα
τροφοδοσίας ισχύος

5.3.6. (4 Χ UPS 1200VA)

1.600,00 €

5.1.5. UPS 1000VA (2)

340,00 €

5.1.6. Εκτυπωτής-σαρωτής LASER
(1)

300,00 €

30232110-8

5.1.9. Ταμπλέτα (2)

300,00 €

30213200-7
Φορητοί
υπολογιστές για την εισαγωγή
χειρόγραφου κειμένου με τη
χρήση γραφίδας

5.3.8. (2 Χ πολυμηχάνημα laser)
5.3.1. (4 X προστατευμένος
φορητός υπολογιστής )

800,00 €

4.2. (16 X τονερ εκτυπωτή laser)

2.000,00 €

Εκτυπωτές λέιζερ

30232110-8 - Εκτυπωτές λέιζερ
30213000-5
Προσωπικοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές
λέιζερ/συσκευές
τηλεομοιοτυπίας

12.000,00 €

5.3.6. UPS 1200VA
1.1. Τύπος: Line interactive
1.2. Ισχύς ≥1200VΑ
1.3. Ισχύς σε Watt ≥865 W
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1.4. Wave form output: Modified Sine Wave
1.5. Αυτονομία σε full load (πλήρους φορτίου) ≥ 6 λεπτά
1.6. Αυτονομία σε half load (ημίσεως φορτίου) ≥ 16 λεπτά
1.7. Χρόνος επαναφόρτισης (σε ποσοστό 90%) ≤ 8 ώρες
5.3.8. Πολυμηχάνημα Laser
2.1. Τεχνολογία: Laser
2.2. Χρώμα: Έγχρωμος
2.3. Μέγεθος χαρτιού: A4
2.4. Εκτύπωση Διπλής Όψης: Αυτόματη
2.5. Σύνδεση δικτύου: Ethernet
2.6. Ασύρματη σύνδεση: Wireless (Wi – fi)
2.7. Σάρωση διπλής όψης: Ναι
2.8. Fax: Ναι
2.9. Ταχύτητα ISO ≥ 27 ppm (mono)
2.10. Μηνιαία παραγωγή: 800 – 3900 περίπου
2.11. Μέγιστος κύκλος εκτυπώσεων (Max duty cycle): περίπου 50.000 σελίδες (ή περισσότερες).
4.2 Τόνερ εκτυπωτή laser
3.1. Τύπος: original
3.2. Χρώματα: δύο (2) σετ Black/Cyan/Magenta/Yellow για κάθε πολυμηχάνημα Lazer.
3.3. Διάρκεια: > 2000 σελίδες
5.3.1. Προστατευμένος φορητός υπολογιστής
4.1. Τύπος laptop: Rugged
4.2. CPU: Intel i7- 8650U ή ισοδύναμος ή καλύτερος.
4.3. RAM ≥ 8192MB DDR4 2400Mhz, επεκτάσιμη μέχρι 32GB τουλάχιστον.
4.4. HDD ≥ 256GB PCIe NVMe M.2 SSD
4.5. VGA ≥ 4GB dedicated
4.6. Monitor: 14" Full HD (1920x1080) Anti-Glare Wide LED Backlit
4.7. Λειτουργικό: Microsoft Windows 10 Pro 64bit
4.8. Λοιπά στοιχεία:2x Usb 3.0 Type-A, 1x USB Type-C, Dual Band Wireless AC (802.11ac), Bluetooth, 1x
HDMI, 1x SD Card Reader, Serial Port, 1x Headphone/ Microphone combo jack, Integrated Camera with
Privacy Shutter & Microphone.
4.9. Πληκτρολόγιο: Greek Qwerty Backlit
4.10. Κάρτα GPS
2
4.11. Βάρος μέχρι τρία (3) κιλά
4.12. Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει:
5.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή τους.
5.2. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
5.3. Να είναι κατασκευαστικών οίκων που διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001.
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5.4. Να φέρουν σήμανση CE.
5.5. Να υποστηρίζονται τεχνικά από service πρώτου επιπέδου στην Ελλάδα.
5.6. Να καλύπτονται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης
για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.
5.7. Να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία.
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
6.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
6.2. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
6.3. Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών.
6.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.
6.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης των ειδών για δύο (2)
έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής.
7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
7.1. Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από συνεννόηση
της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των Αποθηκών.
7.2. Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να
συνοδεύονται με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
(για όποια είδη απαιτείται).
7.3. Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.1.1. Φορητός Η/Υ (laptop) για χρήση σε εξωτερικό χώρο (IP-65 φορητός υπολογιστής)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διάσταση Οθόνης : ≥ 15.6”
Ανάλυση Οθόνης: ≥ 1920 x 1080
Επεξεργαστής: Τετραπύρηνος με συχνότητα επεξεργασίας ≥ 1.20 GHz
Τύπος Χρήσης: Εξωτερική
Προστασία: Πρότυπα MIL-STD-810G και IP65, rugged (στιβαρό κέλυφος)
Μνήμη RAM: ≥ 8 GB
Σκληρός δίσκος: ≥ 256GB M.2 SSD ή SSD
Κάρτα Γραφικών: Ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη με τεχνολογία UHD Graphics
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro GR ή EN 64-bit
Δίκτυο: Ethernet 10 / 100, Wi-Fi, Bluetooth
Web camera: ≥ 1.0 Megapixels
Θύρες Εισόδου/Εξόδου: ≥ (2x USB 3.1 Gen 1 ports, 1x USB 2.0 port, Audio Headset (Headphone and
Microphone Combo) port, HDMI 1.4 port, SD-Card slot.
Συντελεστή στεγανότητας τουλάχιστον IP 65
Τροφοδοσία: Γωνιακό κυλινδρικό βύσμα 7,4 mm
Πληκτρολόγιο: Στεγανό, φωτιζόμενο, ενσωματωμένο, με ελληνικούς χαρακτήρες
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•

Εγγύηση (έτη): ≥ 3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.1.3. Εξωτερικός σκληρός δίσκος (Εξωτερικός σκληρός δίσκος-2TB, SSD)
•
•
•
•
•

Χωρητικότητα: ≥ 2 ΤΒ
Τύπος δίσκου: SSD
Συνδεσιμότητα: USB
Τροφοδοσία ρεύματος: εσωτερική
Εγγύηση: ≥ 2 έτη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
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•

Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.1.5. UPS 1000VA
•
•
•
•
•
•

Τύπος: Online
Κυματομορφή εξόδου: Καθαρού ημιτόνου
Ισχύς: ≥ 1000 VA
Αριθμός πριζών AC : ≥ 2
Εγγύηση UPS: ≥ 2 έτη
Εγγύηση μπαταριών: ≥ 1 έτος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.1.6. Πολυμηχάνημα (εκτυπωτής – σαρωτής) - (Εκτυπωτής-σαρωτής LASER)
•
•
•
•
•
•
•

Τάση λειτουργίας: 220 V και 12 V (αν δεν υποστηρίζεται από το ίδιο τροφοδοτικό να παρέχεται
εξωτερικός μετασχηματιστής για σύνδεση σε όχημα)
Συνδεσιμότητα: Ethernet/LAN, Wifi, USB
Χρώμα εκτύπωσης : Ασπρόμαυρος
Τύπος μελανιού: laser
Χαρακτηριστικά Σαρωτή: Γυάλινη επιφάνεια σάρωσης
Μέγεθος Χαρτιού: Α4
Εγγύηση: ≥ 2 έτη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
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•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.1.9. Ταμπλέτα (Tablet)
•
•
•
•
•
•
•

Χωρητικότητα: ≥ 64 GB
Μνήμη RAM: ≥ 4 GB
Μέγεθος Οθόνης : ≥ 10’’
Τύπος Επεξεργαστή: Οκταπύρηνος
Υποστηριζόμενα δίκτυα: GSM, 3G, UMTS , LTE, 4G, WiFi
Αριθμός Καρτών SIM: ≥ 1
Εγγύηση: ≥ 2 έτη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

TMHMA 7
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Τμήμα 7/Είδη
Ποσό άνευ Φ.Π.Α.
5.1.2.
Φορητό
δορυφορικό
τηλέφωνο (2)
5.1.8. GSM συσκευή κινητού
τηλεφώνου (4)
5.3.3. (4 X φορητό δορυφορικό
τηλέφωνο)
5.2.1.
Φορητός
ασύρματος
UHF/VHF (20)
5.2.2.
VHF/UHF
Ασύρματος
πομποδέκτης οχήματος (3)
5.2.3. Ανιχνευτής συχνότητας (1)
5.3.5.
(20
Χ
Φορητός
πομποδέκτης)
5.3.5. (10 X intercom device)
5.1.4. Δρομολογητής ασύρματου
WiFi 4G (4)
5.3.2. (2 X Συσκευή ευρυζωνικού
παγκόσμιου δικτύου - τερματικό
BGAN)

CPV

4.000,00 €

32531000-4
Εξοπλισμός
επικοινωνιών μέσω δορυφόρου

1.000,00 €

32252000-4

Τηλέφωνα GSM

32531000-4
Εξοπλισμός
επικοινωνιών μέσω δορυφόρου
32237000-3
Φορητά
ραδιοτηλέφωνα

5.000,00 €
3.000,00 €
3.600,00 €

31711110-7

Πομποδέκτες

250,00 €

35121900-7

Ραδιοανιχνευτές

16.000,00 €

31711110-7 - Πομποδέκτες

12.000,00 €

32360000-4
ενδοεπικοινωνίας

140,00 €

32552410-4

11.000,00 €

32580000-2 - Εξοπλισμός δικτύου
δεδομένων

5.1.10. Συσκευή γεωεντοπισμού
GPS (2)

300,00 €

5.3.4. (4 X φορητός δέκτης GPS)

2.400,00 €

5.3.7. (2 X συσκευή προβολής και
οθόνη προβολής)

1.500,00 €

Εξοπλισμός

Μόντεμ

38112100-4
Συστήματα
παγκόσμιας
πλοήγησης
και
παγκόσμιου
προσδιορισμού
θέσης (GPS ή ισοδύναμα)
38112100-4
Συστήματα
παγκόσμιας
πλοήγησης
και
παγκόσμιου
προσδιορισμού
θέσης (GPS ή ισοδύναμα
38652120-7 - Βιντεοπροβολείς

5.1.2. Φορητό δορυφορικό τηλέφωνο
1. Συσκευή δορυφορικού ευρυζωνικού παγκοσμίου δικτύου
1.1. Φορητή συσκευή μικρών διαστάσεων και βάρους ≤ 1.5 kg.
1.2. Δείκτης στεγανότητας IP55 ή καλύτερος.
1.3. Να είναι ικανή για σύνδεση σε κάθε τοποθεσία που καλύπτεται από το δορυφορικό δίκτυο Thuraya.
1.4. Ταχύτητα σύνδεσης >= 444kbps σε στατική IP και >= 384kbps σε μεταβλητή IP.
1.5. Θερμοκρασία λειτουργίας με εξωτερική τροφοδοσία: -25°C ΄έως +55°C.
1.6. Μηχανική καταπόνηση: 200-2000 Hz, 0.3 m /s σύμφωνα με το MIL-Spec 810B
1.7. Να φέρει σήμανση CE, και να είναι σύμφωνο EMC 301 444, 301 489 και IEC 60950.
1.8. Κύρια τάση λειτουργίας 100-240 V AC.
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1.9. Τάση εξόδου 13-19 volt DC, 3.4 amps Battery
1.10. Διάρκεια μπαταρίας ≥ 36 ώρες αναμονή (stand by) και 1 ώρα συνεχούς εκπομπής.
1.11. Τύπος μπαταρίας: Lithium-Ion.
1.12. Διεπαφή τύπου Ethernet (RJ-45).
1.13. Δυνατότητα σύνδεσης κεραίας GPS.
1.14. Σύνδεσιμότητα WLAN: IEEE 802.11 b/g/n standard με WEP, WPA and WPA2 κρυπτογράφηση, έλεγχος
εκπομπής SSID, DHCP, MAC address φίλτρο.
2. Φορητό Δορυφορικό Τηλέφωνο
2.1. Να είναι συμβατό με την ανωτέρω συσκευή δορυφορικού ευρυζωνικού παγκοσμίου δικτύου και ικανό
για σύνδεση σε κάθε τοποθεσία που καλύπτεται από το δορυφορικό δίκτυο Thuraya.
2.2. Βασικές προσφερόμενες Υπηρεσίες: Δορυφορικές κλήσεις και δορυφορικά SMS
2.3. Δείκτης στεγανότητας IP55 ή καλύτερος.
2.4. Χρόνος ομιλίας ≥ 8 ώρες
2.5. Διάρκεια μπαταρίας σε αναμονή ≥ 90 ώρες
2.6. Χαρακτηριστικά κλήσεων: Φραγή κλήσεων, προώθηση κλήσεων, κλήσεις συνδιάσκεψης, αναμονή
κλήσης, κλειστή ομάδα χρηστών, φωνητικό ταχυδρομείο
2.7. Organizer: Ειδοποιήσεις, Ημερολόγιο, Υπολογιστής, Χρονόμετρο, Ζώνη ώρας
2.8. Εξωτερικές διασυνδέσεις: Καλώδιο σύνδεσης δεδομένων UDC με σύνδεσμο USB, υποδοχή 2.5mm για
ακουστικά, DC power.
2.9. Μπαταρία λιθίου.
2.10. Βάρος: μικρότερο από 250g.
2.11. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης GPS, BeiDou and Glonass.
2.12. Οθόνη >= 2.4΄΄ με Gorilla® glass, με βέλτιστη ορατότητα ακόμη και σε φωτεινό λόγω ηλιακής
ακτινοβολίας περιβάλλον.
2.13. Πλήκτρο SOS για περίπτωση έκτακτης ανάγκης με δυνατότητα πλοήγησης και εντοπισμού.
2.14. Αδιάλειπτη λειτουργία και δυνατότητα ομιλίας ακόμη και κατά το περπάτημα ή την μετακίνηση.
2.15. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +55°C.
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει:
3.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή τους.
3.2. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
3.3. Να είναι κατασκευαστικών οίκων που διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001.
3.4. Να φέρουν σήμανση CE.
3.5. Να υποστηρίζονται τεχνικά στην Ελλάδα.
3.6. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης για
τρία (3) χρόνια τουλάχιστον.
3.7. Να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία.
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
4.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
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από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
4.2. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
4.3. Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών.
4.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.
4.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης των ειδών για τρία (3)
έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής.
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1. Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής
καθώς και της Διοίκησης των Αποθηκών.
5.2. Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να
συνοδεύονται με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
(για όποια είδη απαιτείται).
5.3. Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.1.8. Τηλέφωνο GSM (GSM συσκευή κινητού τηλεφώνου)
•
•
•
•
•
•
•
•

Χωρητικότητα: ≥ 64 GB
Μνήμη RAM: ≥ 6 GB
Μέγεθος Οθόνης : ≥ 6’’
Τεχνολογία ταχείας φόρτισης: Ναι
Μέγεθος Μπαταρίας: ≥ 5000 mAh
Υποστηριζόμενα δίκτυα: GSM, 3G, UMTS , LTE, 4G
Αριθμός Καρτών SIM: ≥ 2
Εγγύηση: ≥ 2 έτη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
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•

Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.2.1.& 5.2.2. Πομποδέκτες V/U-DMR βάσεως και φορητοί
1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ V/U-DMR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ETSΙ και την ελληνική νομοθεσία, φέροντας την ένδειξη
CE.
Να έχει την δυνατότητα πλήρους λειτουργίας σε ψηφιακή μορφή DMR καθώς και σε αναλογική μορφή
FM με διαυλοποίηση 12,5/25KHz
Να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης ακρόασης Αναλογικών & Ψηφιακών σημάτων, FM και
πρωτοκόλλου DMR (Tier I / II)
Ισχύος 40w(UHF) / 50w (VHF)
Έγχρωμη οθόνη LCD
Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο στο μικρόφωνο
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
2 ταυτόχρονες ενεργές μπάντες (V / U, V / V, U / U)
4.000 μνήμες, 10.000 talkgroups, 200.000 DMR ταυτότητες
Δυνατότητα εμφάνισης διακριτικού κλήσης ή ονομασίας Alias χρηστών.
2 διαθέσιμες χρονοθυρίδες (timeslot), με όλα τα διαθέσιμα Color Code
Υπότονοι: CTCSS & DCS, σηματοδοσία τόνου: DTMF, 2τονία και 5τονία
Ξεχωριστοί έλεγχοι έντασης ήχου ανά VFO ή κανάλι μνήμης.

Ο πομποδέκτης βάσης V/U- DMR θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από:
•
•
•
•

•
•
•
•

μικρόφωνο χειρός
καλώδιο τροφοδοσίας,
κατάλληλο τροφοδοτικό 230VAC/12VDC-16A συνεχούς λειτουργίας, τεχνολογίας switching .
κεραία VHF/UHF μέγιστου μήκους 70 εκατοστά με ελατήριο η οποία θα συνοδεύεται από βάση για
τρύπα, ομοαξονικό καλώδιο RG 58 τουλάχιστον 4 μέτρων και κατάλληλο κονέκτορα σύνδεσης με τον
πομποδέκτη,
μαγνητική βάση διαμέτρου 12cm μαζί με ομοαξονικό καλώδιο RG 58 τουλάχιστον 4 μέτρων και
κατάλληλο συνδέτη σύνδεσης με τον πομποδέκτη,
βάση στήριξης πομποδέκτη και μικροφώνου,
μπαταρία μολύβδου 12V/42Ah
Ελληνικές οδηγίες χρήσης.

2. ΦΟΡΗΤΟΣ DMR
•
•
•
•
•
•

Θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ETSΙ και την ελληνική νομοθεσία, φέροντας
την ένδειξη CE.
Να είναι πιστοποιημένος για επαγγελματική χρήση.
Να έχει την δυνατότητα πλήρους λειτουργίας σε ψηφιακή μορφή DMR καθώς και σε αναλογική μορφή
FM με διαυλοποίηση 12,5/25KHz
Μεγάλη έγχρωμη LCD οθόνη (τουλάχιστον 1,7’’)
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα ώστε να έχει την δυνατότητα να ενταχεί στα πλαίσια εφαρμογών όπως
π.χ. Automatic Person Location (APL) για τον εντοπισμό των χρηστών μέσω ψηφιακών χαρτών.
Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 5 Watt στα VHF & 4 Watt στα UHF, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακτίνα
δράσης σε όλα τα περιβάλλοντα.
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•
•
•
•

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την δυνατότητα ορισμού συχνοτήτων, προγραμματισμό και
ονομασία καναλιών από τον χρήστη, χειροκίνητα.
Μεγάλη ενσωματωμένη μνήμη για αποθήκευση τουλάχιστον 2.000 καναλιών, 10.000 ομάδων και
100.000 χρηστών, χωρισμένων σε ζώνες ενδιαφέροντος.
Μεγάλης χωρητικότητας μπαταρίες (> 3.000mAh) για μεγαλύτερη αυτονομία.
Δυνατότητα πραγματοποίησης επιλεκτικής κλήσης, ομαδικής και γενικής.

Η φορητή συσκευή DMR θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από:
•
•
•
•
•

κεραία βιδωτή στο μεταλλικό σώμα του πομποδέκτη, κατάλληλη για επικοινωνία στις συχνότητες των
VHF/UHF,
Κλίπ ζώνης
μπαταρία Li-Ion τουλάχιστον 3000mAh,
επιτραπέζιο ταχυφορτιστή
Ελληνικές οδηγίες χρήσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.2.2. Πομποδέκτες βάσεως V/U-DMR
1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ V/U-DMR
•
•
•
•
•
•

Να είναι σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ETSΙ και την ελληνική νομοθεσία, φέροντας την ένδειξη
CE.
Να έχει την δυνατότητα πλήρους λειτουργίας σε ψηφιακή μορφή DMR καθώς και σε αναλογική μορφή
FM με διαυλοποίηση 12,5/25KHz
Να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης ακρόασης Αναλογικών & Ψηφιακών σημάτων, FM και
πρωτοκόλλου DMR (Tier I / II)
Ισχύος 40w(UHF) / 50w (VHF)
Έγχρωμη οθόνη LCD
Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο στο μικρόφωνο
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•
•
•
•
•
•
•

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
2 ταυτόχρονες ενεργές μπάντες (V / U, V / V, U / U)
4.000 μνήμες, 10.000 talkgroups, 200.000 DMR ταυτότητες
Δυνατότητα εμφάνισης διακριτικού κλήσης ή ονομασίας Alias χρηστών.
2 διαθέσιμες χρονοθυρίδες (timeslot), με όλα τα διαθέσιμα Color Code
Υπότονοι: CTCSS & DCS, σηματοδοσία τόνου: DTMF, 2τονία και 5τονία
Ξεχωριστοί έλεγχοι έντασης ήχου ανά VFO ή κανάλι μνήμης.

Ο πομποδέκτης βάσης V/U- DMR θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από:
•
•
•
•

•
•
•
•

μικρόφωνο χειρός
καλώδιο τροφοδοσίας,
κατάλληλο τροφοδοτικό 230VAC/12VDC-16A συνεχούς λειτουργίας, τεχνολογίας switching .
κεραία VHF/UHF μέγιστου μήκους 70 εκατοστά με ελατήριο η οποία θα συνοδεύεται από βάση για
τρύπα, ομοαξονικό καλώδιο RG 58 τουλάχιστον 4 μέτρων και κατάλληλο κονέκτορα σύνδεσης με τον
πομποδέκτη,
μαγνητική βάση διαμέτρου 12cm μαζί με ομοαξονικό καλώδιο RG 58 τουλάχιστον 4 μέτρων και
κατάλληλο συνδέτη σύνδεσης με τον πομποδέκτη,
βάση στήριξης πομποδέκτη και μικροφώνου,
μπαταρία μολύβδου 12V/42Ah
Ελληνικές οδηγίες χρήσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.2.3. Ανιχνευτής συχνότητας
Φορητός επαγγελματικός ανιχνευτής με υψηλή ευαισθησία και με μεγάλος εύρος ανίχνευσης συχνοτήτων
- 1Mhz - 8000 MHz.
•
•

Να ανιχνεύει συχνότητες σε μεγάλο εύρος: 1MHz - 8000MHz
Να διαθέτει ως βασική συχνότητα ανίχνευσης: 25MHz - 6000MHz
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•
•
•
•

Να έχει ευαισθησία ανίχνευσης: 0.05mw
Να διαθέτει εύρος λειτουργίας: >70Db
Να λειτουργεί με μπαταρία 9V (να εμπεριέχεται μέσα στην συσκευή)
Εγγύηση: ≥ 2 έτη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.1.4. Δρομολογητής (Φορητό Hotspot) ασύρματου WiFi (Δρομολογητής ασύρματου WiFi 4G)
•
•
•
•
•
•

Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία (να περιλαμβάνεται) και καλώδιο φόρτισης
Μέγεθος Μπαταρίας: ≥ 2000 mAh
Μέγιστη ταχύτητα Wireless: 300 Mbps
Υποδοχή SIM: Ναι
Πρότυπα δικτύωσης: GPRS/EDGE, HSPA (3G), LTE (4G), UMTS
Εγγύηση: ≥ 2 έτη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.1.10. Συσκευή γεωεντοπισμού (GPS Tracker) - GPS Ανιχνευτής
•
•
•
•
•
•
•
•

Υποδοχή Κάρτας SIM: Ναι
Μέγεθος Μπαταρίας: ≥ 5000 mAh
Υποστηριζόμενο Δίκτυο: GSM / GPRS
Παρακολούθηση με εφαρμογή: Ναι (Android και IOS)
Παρακολούθηση με διαδίκτυο: Ναι μέσω ιστοσελίδας
Ιστορικό Καταγραφής: ≥ 6 μήνες
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένος Μαγνήτης
Εγγύηση: ≥ 2 έτη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.3.5. Φορητός Πομποδέκτης
1.1. Να είναι καινούριος, επαγγελματικού τύπου αμεταχείριστος πρόσφατης κατασκευής αναλογικής και
ψηφιακής λειτουργίας.
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1.2. Η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας να είναι κατά προτίμηση από 136-174 Mhz ή μεγαλύτερου εύρους
και οπωσδήποτε στην περιοχή 146-174Mhz.
1.3. Η ισχύς εξόδου του πομπού τουλάχιστον 5W/1W (H/L) τουλάχιστον, παραμένουσα σταθερή σε όλο το
εύρος συχνοτήτων αναλογικής και ψηφιακής λειτουργίας.
1.4. Αριθμός προγραμματιζόμενων διαύλων τουλάχιστον 1000 (χίλια).
1.5. Τρόπος προγραμματισμός συχνοτήτων εξωτερικά με Η/Υ.
1.6. Διαυλοποίηση (channel spacing ) πομπού και δέκτη 12,5 – 25 kHz για αναλογική λειτουργία και 12,5
kHz για την ψηφιακή λειτουργία.
1.7. Σταθερότητα συχνότητας +/- 1,5ppm ή καλύτερη.
1.8. Τύπος διαμόρφωσης:
α) Αναλογική λειτουργία κατά FM: 11Κ0F3E σε διαυλοποίηση 12,5 KHz και 16K0F3E σε διαυλοποίηση
25KHz.
β) Ψηφιακή λειτουργία : 4FSK σε διαυλοποίηση 12,5 KH.
1.9. Ευαισθησία δέκτη στην αναλογική λειτουργία 0,30 μV ή καλύτερη για 12 dB SINAD και για ψηφιακή
λειτουργία 5% BER σε 0,30 μV ή καλύτερη για όλη τη ζώνη συχνοτήτων.
1.10. Φίμωση εξόδου δέκτη ρυθμιζόμενη μέσω προγράμματος σε κατώφλι 0,3 μV ή και μικρότερη.
1.11. Ενδοδιαμόρφωση 65dB ή καλύτερη
1.12. Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύμφωνα με CEPT ή ETSI.
1.13. Η ισχύς ακουστικής εξόδου να είναι τουλάχιστον 0,5 Watt, σε ενσωματωμένο μεγάφωνο με μέγιστη
παραμόρφωση 3% ή καλύτερη.
1.14. Συνθήκες Λειτουργίας:
• Θερμοκρασία λειτουργίας από -30οC έως +60οC.
• Υγρασία και αντίδραση σε κραδασμούς και δονήσεις συμφωνα με προδιαγραφές των MIL-STD-810
C/D/E/F/G.
• Προστασία από νερό και σκόνη τουλάχιστον σύμφωνα με το πρωτόκολλο IP 57.
1.15. Η τροφοδοσία του φορητού πομποδέκτη να γίνεται από επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή ιόντων
λιθίου χωρητικότητας τουλάχιστον 1600mAh ο οποίος θα εξασφαλίζει διάρκεια συνεχούς λειτουργίας
τουλάχιστον επτά σε αναλογική και έντεκα ωρών στην ψηφιακή λειτουργία με κύκλο Rx 5%, Tx 5% και
αναμονή 90%, στη μέγιστη ισχύ εξόδου πομπού.
1.16. Η φόρτιση των συσσωρευτών να γίνεται με επιτραπέζιους φορτιστές μίας θέσης σε δίκτυο
220V/50Hz και με φορτιστές οχήματος που θα λειτουργούν από 12-14V DC.
1.17. Κάθε πομποδέκτης να συνοδεύεται από έναν επιτραπέζιο φορτιστή.
1.18. Βάρος λιγότερο από 0.5kg.
1.19. Έγχρωμη οθόνη LCD /TFT.
1.20. Ο πομποδέκτης να διαθέτει άγκιστρο για τη στερέωσή του σε ζώνη.
1.21. Η κεραία του π/δ να ενσωματώνει και την κεραία του GPS.
1.22. Λογισμικό και εξαρτήματα απαιτούμενα για τη διασύνδεση και προγραμματισμό από Η/Υ (δυο σετ
για ολόκληρη την ποσότητα των πομποδεκτών).
1.23. Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο service manual με όλα τα κυκλωματικά διαγράμματα του
πομποδέκτη (δύο σετ για ολόκληρη την ποσότητα των Π/Δ).
1.24. Πρόσθετες δυνατότητες προγραμματισμού
• Προγραμματισμός υπότονου (CTCSS)/DCS encode – decode ανά κανάλι
• Προγραμματισμός χρόνου διακοπής εκπομπής (T.O.T).
• Προγραμματσμός ταυτόχρονη σάρωση ψηφιακών ή και αναλογικών διαύλων (SCAN ).
1.25. Πρόσθετες δυνατότητες στην ψηφιακή λειτουργία
• Ψηφιοποίηση της φωνής σύμφωνα με τον VOCODER AMBE+2
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• Να παρέχεται δυνατότητα ατομικών (individual private call), ομαδικών (group call) κλήσεων καθώς και
κλήσεων ευρυεκπομπής στην ψηφιακή λειτουργία.
• Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο δέκτη παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS), για
λειτουργία του πομποδέκτη σε δίκτυο διαχείρισης στόλου.
• Να υποστηρίζεται κλήση έκτακτης ανάγκης (emergency call).
• Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας, αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων SMS
• Να παρέχεται δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων data TCP/IP με ταχύτητα τουλάχιστον
4Kbps.
• Να παρέχεται δυνατότητα Call alert.
• Να διαθέτει ένδειξη PTT – ID, για αναγνώριση με σαφή ένδειξη στην οθόνη του πομποδέκτη.
5.3.5. Συσκευή Ενδοεπικοινωνίας
2.1. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε συνδυασμό με προσωπίδα αναπνευστικής συσκευής τύπου «Dräger
FPS 7000».
2.2. Να είναι αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλη για ζώνη 0.
2.3. Συμμόρφωση με EN 136 class 3 και EN137 type 2.
2.4. Δείκτης στεγανότητας IP67 ή ανώτερος.
2.5. Δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών των συσκευών ενδοεπικοινωνίας ακόμη και χωρίς την χρήση
ασυρμάτου (π.χ μέσω Βluetooth).
2.6. Κάθε σύστημα ενδοεπικοινωνίας να συνοδεύεται από καλώδιο (ή καλώδια) για σύνδεσή του με
φορητό πομποδέκτη τύπου «Kenwood TK2170», στο οποίο να περιλαμβάνεται και κομβίο PTT (Push to
talk) για εύκολη λειτουργία του συστήματος σε συνδυασμό με χρήση στολής χημικής προστασίας.
2.7. Ραδιοκάλυψη περίπου 100m σε ανοιχτό χώρο και 30m σε κλειστό.
2.8. Διάρκεια λειτουργίας περίπου οκτώ (8) ώρες (ανάλογα με την ομιλία).
2.9. Να διαθέτει εύκαμπτο ακουστικό για τη βέλτιστη προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε χρήστη.
2.10. Να διαθέτει κομβίο PTT (push to talk).
2.11. Να διαθέτει ενισχυτή της φωνής του χρήστη.
5.3.4. Φορητός δέκτης GPS
3.1. Τύπος χάρτη: Βασικοί προεγκατεστημένοι χάρτες, Topo Active Europe & Active Topo Drive Hellas.
3.2. Έγχρωμη οθόνη με διαγώνιο 3in και ανάλυση 240 Χ 400 pixels.
3.3. Βάρος με μπαταρίες μικρότερο των 300gr
3.4. Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου με αυτονομία έως 35 ώρες σε λειτουργία
καταγραφής ανά 10 λεπτά.
3.5. Στιβαρή συσκευή, ανθεκτική στα χτυπήματα με δείκτη στεγανότητας IPX7.
3.6. Εσωτερική μνήμη≥16 Gb
3.7. Υποδοχή κάρτας μνήμης micro sd.
3.8. Δυνατότητα αποθήκευσης 5000 σημείων και 200 διαδρομών τουλάχιστον.
3.9. Δυνατότητα πλοήγησης.
3.10. Συνδεσιμότητα Wi – fi, Bluetooth.
3.11. Υποστήριξη δικτύου πολλαπλών δορυφορικών συστημάτων MULTI-GNSS.
3.12. Τρισδιάστατη ηλεκτρονική πυξίδα με αντιστάθμιση κλίσης με αξελερόμετρο και αισθητήρα
βαρομετρικού αλτιμέτρου με αυτοκαλιμπράρισμα.
3.13. Να διαθέτει φακό LED και πλήκτρο εκπομπής SOS για βοήθεια σε καταστάσεις ανάγκης.
3.14. Μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασία, κραδασμούς και νερό (MIL-STD-810G).
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5.3.7. Συσκευή προβολής και οθόνη προβολής:
4.1. Τεχνολογία απεικόνισης: 3LCD
4.2. Χρήση: Portable
4.3. Ανάλυση:1920Χ1200 τουλάχιστον.
4.4. Φωτεινότητα≥3400 Lumens
4.5. VGA: Ναι
4.6. HDMI: Ναι
4.7. USB: Ναι
4.8. Αντίθεση ≥15000:1
4.9. Μέγιστο μέγεθος προβολής 250 ίντσες τουλάχιστον.
4.10. Οθόνη προβολής 112 ιντσών τουλάχιστον με κατάλληλο τρίποδα για την ανάρτησή της.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει:
5.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή τους.
5.2. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
5.3. Να είναι κατασκευαστικών οίκων που διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001.
5.4. Να φέρουν σήμανση CE.
5.5. Να υποστηρίζονται τεχνικά από service πρώτου επιπέδου στην Ελλάδα.
5.6. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης για
δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.
5.7. Να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία.
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
6.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
6.2. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
6.3. Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών.
6.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.
6.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης των ειδών για δύο (2)
έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής.
7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
7.1. Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από συνεννόηση
της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των Αποθηκών.
7.2. Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να
συνοδεύονται με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
(για όποια είδη απαιτείται).
7.3. Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.3.2. Συσκευή δορυφορικού ευρυζωνικού παγκοσμίου δικτύου
1.1. Φορητή συσκευή μικρών διαστάσεων και βάρους ≤ 1.5 kg.
1.2. Δείκτης στεγανότητας IP55 ή καλύτερος.
1.3. Να είναι ικανή για σύνδεση σε κάθε τοποθεσία που καλύπτεται από το δορυφορικό δίκτυο Thuraya.
1.4. Ταχύτητα σύνδεσης >= 444kbps σε στατική IP και >= 384kbps σε μεταβλητή IP.
1.5. Θερμοκρασία λειτουργίας με εξωτερική τροφοδοσία: -25°C ΄έως +55°C.
1.6. Μηχανική καταπόνηση: 200-2000 Hz, 0.3 m /s σύμφωνα με το MIL-Spec 810B
1.7. Να φέρει σήμανση CE, και να είναι σύμφωνο EMC 301 444, 301 489 και IEC 60950.
1.8. Κύρια τάση λειτουργίας 100-240 V AC.
1.9. Τάση εξόδου 13-19 volt DC, 3.4 amps Battery
1.10. Διάρκεια μπαταρίας ≥ 36 ώρες αναμονή (stand by) και 1 ώρα συνεχούς εκπομπής.
1.11. Τύπος μπαταρίας: Lithium-Ion.
1.12. Διεπαφή τύπου Ethernet (RJ-45).
1.13. Δυνατότητα σύνδεσης κεραίας GPS.
1.14. Σύνδεσιμότητα WLAN: IEEE 802.11 b/g/n standard με WEP, WPA and WPA2 κρυπτογράφηση, έλεγχος
εκπομπής SSID, DHCP, MAC address φίλτρο.
5.3.3. Φορητό Δορυφορικό Τηλέφωνο
2.1. Να είναι συμβατό με την ανωτέρω συσκευή δορυφορικού ευρυζωνικού παγκοσμίου δικτύου και ικανό
για σύνδεση σε κάθε τοποθεσία που καλύπτεται από το δορυφορικό δίκτυο Thuraya.
2.2. Βασικές προσφερόμενες Υπηρεσίες: Δορυφορικές κλήσεις και δορυφορικά SMS
2.3. Δείκτης στεγανότητας IP55 ή καλύτερος.
2.4. Χρόνος ομιλίας ≥ 8 ώρες
2.5. Διάρκεια μπαταρίας σε αναμονή ≥ 90 ώρες
2.6. Χαρακτηριστικά κλήσεων: Φραγή κλήσεων, προώθηση κλήσεων, κλήσεις συνδιάσκεψης, αναμονή
κλήσης, κλειστή ομάδα χρηστών, φωνητικό ταχυδρομείο
2.7. Organizer: Ειδοποιήσεις, Ημερολόγιο, Υπολογιστής, Χρονόμετρο, Ζώνη ώρας
2.8. Εξωτερικές διασυνδέσεις: Καλώδιο σύνδεσης δεδομένων UDC με σύνδεσμο USB, υποδοχή 2.5mm για
ακουστικά, DC power.
2.9. Μπαταρία λιθίου.
2.10. Βάρος: μικρότερο από 250g.
2.11. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης GPS, BeiDou and Glonass.
2.12. Οθόνη >= 2.4΄΄ με Gorilla® glass, με βέλτιστη ορατότητα ακόμη και σε φωτεινό λόγω ηλιακής
ακτινοβολίας περιβάλλον.
2.13. Πλήκτρο SOS για περίπτωση έκτακτης ανάγκης με δυνατότητα πλοήγησης και εντοπισμού.
2.14. Αδιάλειπτη λειτουργία και δυνατότητα ομιλίας ακόμη και κατά το περπάτημα ή την μετακίνηση.
2.15. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +55°C.
3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει:
3.1. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή τους.
3.2. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν
κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή.
3.3. Να είναι κατασκευαστικών οίκων που διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001.
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3.4. Να φέρουν σήμανση CE.
3.5. Να υποστηρίζονται τεχνικά στην Ελλάδα.
3.6. Να καλύπτεται από έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης για
τρία (3) χρόνια τουλάχιστον.
3.7. Να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία.
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
4.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
4.2. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
4.3. Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών.
4.4. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.
4.5. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης των ειδών για τρία (3)
έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής.
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1. Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από συνεννόηση
της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των Αποθηκών.
5.2. Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να
συνοδεύονται με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
(για όποια είδη απαιτείται).
5.3. Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

ΤΜΗΜΑ 8
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ
Τμήμα 8/Είδη
Ποσό άνευ Φ.Π.Α.
5.5.2.
Φορητές
συσκευές
θέρμανσης (6)
5.4.2. (8 X Σύστημα θέρμανσης
σκηνών
με
καυστήρα
πετρελαίου)
5.4.3. (8 Χ Σύστημα ψύξης
σκηνών)
5.9.3.
Φορητή
ηλεκτρική
μαγειρική κουζίνα (2)
5.9.4. Φορητό ηλεκτρικό Ψυγείο
35 lt (2)
5.10.6.
Φορητός
θερμοσυσσωρευτής νερού (2)

CPV
39715200-9
Εξοπλισμός
θέρμανσης
39721300-5
Μη
ηλεκτρικά
αερόθερμα ή διανεμητές θερμού
αέρα
39717000-1 - Ανεμιστήρες και
συσκευές κλιματισμού
39711361-7
Ηλεκτρικοί
φούρνοι

15.600,00 €
16.000,00 €
8.000,00 €
120,00 €
1.240,00 €

39711130-9 Ψυγεία

700,00 €

39721400-6
Μη ηλεκτρικοί
θερμαντήρες νερού, στιγμιαίοι ή
με θερμοσυσσώρευση
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5.4.6. (4 Χ φυγεία- καταψύκτες)

1.000,00 €

39711110-3 - Ψυγεία-καταψύκτες

5.4.2. Σύστημα θέρμανσης σκηνών με καυστήρα πετρελαίου
1.1. Αερόθερμο πετρελαίου, με καμινάδα, τοποθετημένο σε τροχήλατο σύστημα μεταφοράς.
1.2. Να είναι κατάλληλο για θέρμανση σκηνών μέσω εύκαμπτων αεραγωγών.
1.3. Η μέγιστη ισχύς του να είναι τουλάχιστον 25KW.
1.4. Να έχει ικανότητα για παροχή τουλάχιστον 1000 m3/h αέρα.
1.5. Να διαθέτει δεξαμενή καυσίμου τουλάχιστον 40 λίτρων.
1.6. Να διαθέτει προθερμαντήρα καυσίμου.
1.7. Ο έλεγχος της φλόγας να μπορεί να επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά με φωτοκύτταρο.
1.8. Να διαθέτει θερμοστάτες υπερθέρμανσης και εξαερισμού.
1.9. Ο θάλαμος καύσης να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
1.10. Να συνοδεύεται από:
1.10.1. Εύκαμπτο σωλήνα μήκους επτά (7) μέτρων τουλάχιστον.
1.10.2. Ρευματολήπτη με καλώδιο δέκα (10) μέτρων τουλάχιστον.
1.10.3. Καμινάδα ύψους ενός (1) μέτρου τουλάχιστον με προστασία από τη βροχή.
5.4.3. Σύστημα ψύξης σκηνών
2.1. Σύστημα ψύξης, τοποθετημένο σε τροχήλατο σύστημα μεταφοράς.
2.2. Να είναι κατάλληλο για ψύξη σκηνών.
2.3. Η ψύξη να επιτυγχάνεται με τη χρήση νερού χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.
2.4. Η παροχή αέρα να είναι τουλάχιστον 4.000 m3/h.
2.5. Να μπορεί να καλύψει επιφάνεια τουλάχιστον 50m2.
2.6. Να διαθέτει δοχείο νερού τουλάχιστον 30 λίτρων.
2.7. Ο χειρισμός να επιτυγχάνεται από οθόνη LED αλλά και από τηλεχειριστήριο.
2.8. Το επίπεδου ήχου να μη ξεπερνά τα 70 db.
2.9. Ισχύς 150W περίπου.
2.10. Να διαθέτει προστασία αντλίας και προστασία από υπέρταση.
2.11. Η κατανάλωση νερού να είναι περίπου 5,0-10,0 l/h με αυτονομία έως και 10ώρες.
2.12. Να διαθέτει ιονιστή.
2.13. Να τροφοδοτείται από ηλεκτρικό κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 230V.
2.14. Να διαθέτει χερούλια για την εύκολη μεταφορά του.
5.4.6. Ψυγεία-καταψύκτες
3.1. ΨΥΓΕΙΟ
3.1.1. Η καθαρή χωρητικότητα συντήρησης να είναι 230 λίτρα τουλάχιστον.
3.1.2. Η καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης να είναι περίπου 70 λίτρα τουλάχιστον.
3.1.3. Να έχει μηχανικό θερμοστάτη.
3.1.4. Να ανήκει στη κλιματική κατηγορία ST (18οC-38οC) ή SN-T (10οC-43οC).
3.1.5. Να διαθέτει γυάλινα ράφια στην συντήρηση και ράφια στην πόρτα συντήρησης.
3.1.6. Ο εσωτερικός φωτισμός να είναι κατά προτίμηση LED.
3.1.7. Να διατηρεί την ψύξη για 20 ώρες τουλάχιστον σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
3.1.8. Να διαθέτει αφαιρούμενα λάστιχα για την εύκολη αντικατάσταση και καθαρισμό τους.
3.1.9. Να υπάρχει δυνατότητα αναστροφής πόρτας.
3.1.10. Το επίπεδο θορύβου να μην ξεπερνά τα 42db.
3.1.11. Να διαθέτει φρουτολεκάνη.
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3.2. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
3.2.1. Η ωφέλιμη χωρητικότητα του να είναι 250 lt τουλάχιστον.
3.2.2. Να έχει δυνατότητα κατάψυξης τουλάχιστον 16kg σε 24 ώρες.
3.2.3. Να διατηρεί την ψύξη για τουλάχιστον 40 ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
3.2.4. Ο εσωτερικός φωτισμός να είναι κατά προτίμηση LED.
3.2.5. Να ανήκει στη κλιματική κατηγορία ST (18οC-38οC) ή SN-T (10οC-43οC).
3.2.6. Να διαθέτει ενσωματωμένα ροδάκια για την εύκολη μετακίνηση του.
3.2.7. Να έχει βαλβίδα αποστράγγισης σε περίπτωση απόψυξης.
3.2.8. Να διαθέτει ενσωματωμένη κλειδαριά.
3.2.9. Το επίπεδο θορύβου να μην ξεπερνά τα 45db.
3.2.10. Δυνατότητα γρήγορης ψύξης
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
4.1. Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους:
4.2. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει
θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
4.3. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
4.4. Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
4.5. Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.
4.6. Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή, περί της καλής λειτουργίας και απόδοσης των υπό προμήθεια
ειδών για δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής.
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
5.1. Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών στις
Αποθήκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού στη Μάνδρα Αττικής, μετά από συνεννόηση
της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της Διοίκησης των Αποθηκών.
5.2. Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να
συνοδεύονται με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
(για όποια είδη απαιτείται).
5.3. Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.5.2. Φορητές συσκευές θέρμανσης
1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΚΗΝΩΝ
1.1. Αερόθερμο πετρελαίου/ρεύματος, με καμινάδα, τοποθετημένο σε τροχήλατο σύστημα μεταφοράς.
1.2. Να είναι κατάλληλο για θέρμανση σκηνών μέσω εύκαμπτων αεραγωγών.
1.3. Η μέγιστη ισχύς του να είναι τουλάχιστον 25KW.
1.4. Να έχει ικανότητα για παροχή τουλάχιστον 1000 m3/h αέρα.
1.5. Να διαθέτει δεξαμενή καυσίμου τουλάχιστον 40 λίτρων.
1.6. Να διαθέτει προθερμαντήρα καυσίμου.
1.7. Ο έλεγχος της φλόγας να μπορεί να επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά με φωτοκύτταρο.
1.8. Να διαθέτει θερμοστάτες υπερθέρμανσης και εξαερισμού.
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1.9. Να διαθέτει σύστημα που να εξασφαλίζει ότι ο αέρας που διοχετεύετε στη σκηνή είναι χωρίς
καυσαέρια η αναθυμιάσεις
1.10. Να διαθέτει σύστημα απενεργοποίησης της συσκευής σε περίπτωση δυσλειτουργίας
1.11. Ο θάλαμος καύσης να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
1.12. Δυνατότητα χρήσης προαιρετικού CO μόνιτορ.
1.13. Κυκλοφορία αέρα χωρίς θέρμανση ως ανεμιστήρας.
1.14. Κατασκευασμένο κατά EN 13842 and CE.
1.15. Να συνοδεύεται από:
1.15.1. Εύκαμπτο σωλήνα μήκους επτά (7) μέτρων τουλάχιστον.
1.15.2. Ρευματολήπτη με καλώδιο δέκα (10) μέτρων τουλάχιστον.
1.15.3. Καμινάδα ύψους ενός (1) μέτρου τουλάχιστον με προστασία από τη βροχή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.9.3. Φορητή ηλεκτρική μαγειρική κουζίνα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι κεραμική εστία με υπέρυθρες εστίες
Να έχει δυο εστίες
Διάμετρος μεγάλης πλάκας 22 εκατοστά
Διάμετρος μικρής πλάκας 16 εκατοστά
Να είναι υψηλής απόδοσης: μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 30" θερμοκρασία επιφάνειας 300° C
Ισχύς συνόλου: 2500W
Να διαθέτει πλάκα υψηλής σκληρότητας και αντοχής
Να διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
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•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.9.4. Φορητό ηλεκτρικό Ψυγείο 35 lt
ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
- Να έχει δυνατότητα ψύξης/κατάψυξης - Nα είναι φορητό ιδανικό για κάμπινγκ και εξωτερικές
δραστηριότητες - Ελάχιστη χωρητικότητα: 35 λίτρων - Ενεργειακή κλάση: Α+ - Η λειτουργία
ψύξης/κατάψυξης να φτάνει σε θερμοκρασία - 18οC και έως +10 C
- Μέγιστη ισχύς: 58 Watt, - Να έχει αθόρυβη λειτουργία: μέγιστο 40dB - Εύκολο στη χρήση και έτοιμο για
χρήση με 2 διακόπτες - Να μπορεί να ρευματοδοτηθεί από αυτοκίνητο με βύσμα 12 Volt και από πρίζα με
220-240V - Ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις: 74 x 36 x 42 cm - Εγγύηση: 2 Χρόνια
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
5.10.6. Φορητός θερμαντήρας νερού
•
•
•
•
•
•
•
•

Να είναι φορητός
Να μπορεί να λειτουργεί με μπαταρία η ρεύμα
Να διαθέτει πηγές εισόδου νερού οι οποίες να είναι οι στάνταρ που συναντάμε στα υδραυλικά
Να έχει τη δυνατότητα να θερμάνει το ελάχιστο 2 l νερού το λεπτό
Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ροής νερού
Να διακόπτεται η λειτουργία του όταν διακόπτεται η ροή νερού
Να μπορεί να λειτουργεί στην ύπαιθρο
Να έχει εγγύηση 2 ετών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προμηθευτές οφείλουν να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές:
•

•
•
•

Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική» εκτύπωση της τεχνικής
προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων ειδών (για όποια απαιτείται).
Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδυνάμου των κατασκευαστριών εταιριών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•

•

•

Όλα τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με φροντίδα και δαπάνες των προμηθευτών σε Αποθήκες
της Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς
και της Διοίκησης των Αποθηκών.
Τα είδη να παραδοθούν εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και να συνοδεύονται
με εγχειρίδια οδηγιών στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (για όποια
είδη απαιτείται).
Η παραλαβή θα γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E–ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ*
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ*
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(€)

ΕΙΔΟΣ (περιγραφή)…..

……

…….

………

ΕΙΔΟΣ (περιγραφή)…..

……

…….

………

ΕΙΔΟΣ (περιγραφή)…..

……

…….

………

ΕΙΔΟΣ (περιγραφή)…..

……

…….

………

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ*, χωρίς
(αριθμητικώς)

Φ.Π.Α. (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ*, χωρίς
(ολογράφως)

Φ.Π.Α. (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

Ο εκάστοτε
εν ισχύ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ

* Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και του φόρου εισοδήματος, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄, και
κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή - σφραγίδα)

Μαρούσι 01-10-2021
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ένα από τα υπό προμήθεια είδη θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς.
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PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS (ECHO)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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Μαρούσι 01-10-2021
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ– ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ….
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ ΟΧΙ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί ποινή
αποκλεισμού. Οι απαντήσεις στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», όπου απαιτούνται, να είναι κατά προτίμηση
αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Μαρούσι 01-10-2021
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας
Βασίλειος Π. Παπαγεωργίου
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