ΚΟΠΗ – ΡΑΦΗ ΣΟΛΩΝ 100 ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παροφςα Σεχνική Προδιαγραφή (Σ.Π.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ παροχήσ υπηρεςιών κοπισ-ραφισ
χειμερινϊν ςτολϊν επικεϊρθςθσ ανδρϊν – γυναικϊν και κερινϊν ςτολϊν επικεϊρθςθσ, με επιπλζον
περιςκελίδα και φοφςτα αντίςτοιχα, κακϊσ και των ςτολϊν Battle Dress τουσ για τισ ανάγκεσ κατάταξθσ
100 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ. Εκπαιδευτικισ ειράσ 2020-2021, ςφμφωνα με τον πίνακα
ςτοιχείων που ακολουκεί:
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2. ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με τα Επίςημα Δείγματα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ (Ε.Τ.) προςδιορίηεται θ γενικι
μακροςκοπικι εμφάνιςθ των ςτολϊν. Όταν υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ των Ε.Δ. και των διαφόρων
χαρακτθριςτικϊν των Σ.Π. που δε διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά των Ε.Δ. Οπωςδιποτε
τα Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. δεν ιςχφουν για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτά κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.

3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
3.1 Για τθν παροχι υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ των προαναφερομζνων ςτολϊν και για τθν επίτευξθ τθσ
άρτιασ εμφάνιςθσ των Δοκίμων Λ/Φ οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν Τπεφκυνθ Διλωςθ,
ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι ζλαβαν γνϊςθ των Σ.Π., τισ οποίεσ και αποδζχονται πλιρωσ για τθν
καταςκευι των ςτολϊν ςε ςυνδυαςμό με τα Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
3.2 Σα απαιτοφμενα υφάςματα, τα μεταλλικά ςτρατιωτικά κουμπιά και τα διακριτικά που κα απαιτθκοφν
για τθν καταςκευι των ςτολϊν κα διατεκοφν από τθν Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ/ΑΠ.ΙΜ., θ οποία κα
παραδϊςει ςτον Ανάδοχο τα προαναφερκζντα υλικά ςε άριςτθ κατάςταςθ και ςε ομοιόμορφο
χρωματιςμό.
Σα υπόλοιπα υλικά ραφισ, όπωσ νιματα, βάτεσ, φόδρα που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν ραπτικι τζχνθ
και εμπειρία βαρφνουν τον καταςκευαςτι.
3.3 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να επιςυνάψουν ςτθν προςφορά τουσ δείγματα των
υλικϊν τθσ §3.2 που απαιτοφνται για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ των ανωτζρω
ςτολϊν.
3.4 Σα απαιτοφμενα υφάςματα για τθν κοπι-ραφι των ςτολϊν αναλφονται ωσ εξισ :
α) ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ *ςφνολο: 100 ςτολζσ+ (3,20μ. για κάκε ανδρικι ςτολι και 2,50μ. για
κάκε γυναικεία ςτολι),
β) ΣΟΛΗ BATTLE DRESS *ςφνολο: 100 ςτολζσ+ (3,20μ. για κάκε ανδρικι ςτολι και 2,50μ. για κάκε

γυναικεία ςτολι),
γ) ΘΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ *ςφνολο: 100 ςτολζσ+ (4,40μ. για κάκε ανδρικι ςτολι και μία (1)
περιςκελίδα επιπλζον και 3,50μ. για κάκε γυναικεία ςτολι και μία (1) φοφςτα επιπλζον).
3.5 Η λιψθ των μζτρων των ςτολϊν κα γίνει τθν επομζνη τησ παραλαβήσ των απαιτοφμενων υλικϊν από
τον Ανάδοχο και κα πραγματοποιθκεί ςτο χώρο φοίτηςησ των Δοκίμων Λ/Φ, όπωσ και θ παράδοςθ των
ςτολϊν αυτϊν, ςε ςαράντα πζντε (45) μζρεσ από τθν λιψθ των μζτρων.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Η καταςκευι των χειμερινϊν και κερινϊν ςτολϊν επικεϊρθςθσ ανδρϊν-γυναικϊν κακϊσ και των ςτολϊν
Battle Dress τουσ γίνεται ςφμφωνα με τα ακόλουκα:
4.1 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ αριθμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ) ΑΝΔΡΩΝ
α) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ χιτωνίου
Καταςκευάηεται από ολόμαλλο φφαςμα ςεβιότ-ςερη, είναι ανοικτό, ςταυρωτό, με αναδιπλωμζνο
περιλαίμιο (γιακά) που καταλιγει ςε δφο τριγωνικά πζτα. Ο γιακάσ ενιςχφεται εςωτερικά με κατάλλθλο
καναβάτςο. τθν ζνωςθ του γιακά και των πζτων δθμιουργείται ςχιςμι που ζχει άνοιγμα οξείασ γωνίασ. Σο
πλάτοσ του πζτου είναι ανάλογο με του ςτικουσ.
Εξωτερικά το χιτϊνιο ζχει μία τςζπθ ςε κάκε πλευρά ςτο φψοσ τθσ μζςθσ με άνοιγμα 15 ± 0,5 cm και
ωφζλιμου βάκουσ 14 ± 1 cm. Εςωτερικά και ςτα δφο φφλλα του χιτωνίου υπάρχουν τςζπεσ με άνοιγμα 14
± 0,5 cm και ωφζλιμο βάκοσ 14 ± 1 cm. Εμπρόσ, εςωτερικά το ςτικοσ και τα «ςχθματιηόμενα» πζτα του
χιτωνίου ςε όλο το πλάτοσ τουσ, κα ενιςχφονται με κερμοςυγκόλλθςθ με ειδικό καναβάτςο (αυτοκόλλθτο)
ι καναβατςότριχα άριςτθσ ποιότθτασ.
Σο χιτϊνιο κουμπϊνει ςτα δεξιά με δφο κατακόρυφεσ ςειρζσ από 4 ςτρατιωτικά κουμπιά Λ.. μεγζκουσ
Νο1 που ιςαπζχουν μεταξφ τουσ. Σο πρϊτο κουμπί τθσ δεξιάσ πλευράσ βρίςκεται ςτθν άκρθ του πζτου. Σο
τελευταίο κουμπί κάκε ςειράσ βρίςκεται ςτο φψοσ τθσ ςχιςμισ κάκε πλευρικισ τςζπθσ. Η απόςταςθ
μεταξφ των δφο ςειρϊν κουμπιϊν είναι διπλάςια απ' αυτι ανάμεςα ςε δφο κουμπιά τθσ ίδιασ ςειράσ.
Σο χιτϊνιο καλφπτει τελείωσ τουσ γλουτοφσ και ςτισ πλάγιεσ ραφζσ τθσ πλάτθσ είναι μονοκόμματο και
ενιαίο.
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., το
οποίο μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν Επιτροπή Παραλαβών (Ε.Π.).
β) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ περιςκελίδασ (παντελόνι)
Καταςκευάηεται από το ίδιο ολόμαλλο φφαςμα ςεβιότ-ςερη, όπωσ και το χιτϊνιο. Σα κάτω άκρα δεν
ςχθματίηουν αναδίπλωςθ (ρεβζρ) και το πλάτοσ τουσ κυμαίνεται από 24 cm μζχρι 28 cm, ανάλογα με τθ
διάπλαςθ του ςϊματοσ. Ζχουν δφο λοξζσ ςχιςτζσ τςζπεσ ςτα πλάγια και μία ςτο πίςω μζροσ. τθν
περιφζρεια τθσ μζςθσ ράβονται κθλιζσ από το ίδιο φφαςμα, μζςα από τισ οποίεσ περνά θ υπθρεςιακι
ηϊνθ.
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που
μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π.
4.2 ΘΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ αριθμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ) ΑΝΔΡΩΝ
α) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ χιτωνίου
Καταςκευάηεται από λευκό ςφμμεικτο φφαςμα και είναι κλειςτό ςτο ςτικοσ. Ζχει όρκιο περιλαίμιο
(γιακά) φψουσ 5 cm περίπου, που μπορεί να αυξομειϊνεται ανάλογα με το μικοσ του λαιμοφ. Κουμπϊνει
με μία ςειρά από 5 ςτρατιωτικά κουμπιά Λ.. μεγζκουσ Νο1, τα οποία ςτερεϊνονται ςτθ δεξιά πλευρά

του. Σο πρϊτο κουμπί βρίςκεται κοντά ςτο γιακά. Η απόςταςθ του τελευταίου κουμπιοφ από τθν κάτω
άκρθ του χιτωνίου είναι διπλάςια απ' αυτιν ανάμεςα ςε δφο κουμπιά. Ζχει τζςςερισ εξωτερικζσ
ορκογϊνιεσ τςζπεσ, δφο ςτο ςτικοσ και δφο λίγο πιο κάτω από τθν μζςθ. Σο χιτϊνιο καλφπτει τελείωσ
τουσ γλουτοφσ.
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που
μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π.
β) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ περιςκελίδασ (παντελόνι)
Καταςκευάηεται όπωσ το παντελόνι τθσ χειμερινισ ςτολισ, αλλά από λευκό ςφμμεικτο φφαςμα. Για τισ
υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
4.3 ΣΟΛΗ αριθμ.4 (BATTLEDRESS) ΑΝΔΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ
α) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ χιτωνίου
Καταςκευάηεται από ολόμαλλο φφαςμα ςεβιότ-ςερη και είναι ανοικτό ςτο ςτικοσ. Κουμπϊνει δεξιά με μια
ςειρά από 5 μαφρα κουμπιά που ιςαπζχουν μεταξφ τουσ, οι κουμπότρυπζσ τουσ καλφπτονται από
κατακόρυφθ φάςα (πατιλζτα) και το μικοσ τουσ φτάνει μζχρι τθ μζςθ. τθν κάτω άκρθ κάκε πλευράσ
μπροςτά και πίςω ςχθματίηονται 3 πτυχζσ. Επίςθσ ςτθν κάτω άκρθ του χιτωνίου ράβεται ηϊνθ από το ίδιο
φφαςμα πλάτουσ 7cm. Η αριςτερι άκρθ τθσ καταλιγει ςε προεξοχι, παρόμοιασ καταςκευισ με του Ε.Δ., θ
οποία ςτερεϊνεται με ορκογϊνια μεταλλικι πόρπθ που ράβεται ςτθ δεξιά άκρθ τθσ ηϊνθσ. Κάκε πλευρά
του ςτικουσ ζχει μία ορκογϊνια τςζπθ, θ οποία φζρει εξωτερικι πτυχι (πιζτα) ςτθ μζςθ. Οι τςζπεσ ζχουν
κάλυμμα με εςωτερικι κουμπότρυπα. Σα μανίκια ςτο κάτω μζροσ φζρουν τρεισ πτυχζσ και εξωτερικι
ενίςχυςθ (μανςζτα) από το ίδιο φφαςμα, πλάτουσ 7 cm. Κουμπϊνουν ςτο καρπό του χεριοφ με μαφρο
κουμπί. τουσ ϊμουσ ράβονται πτερφγια από το ίδιο φφαςμα. Η πλευρά τουσ προσ το μζροσ του γιακά
είναι τριγωνικι και ζχει κουμπότρυπα, ςτθν οποία κουμπϊνει μαφρο κουμπί που είναι ραμμζνο ςε
αντίςτοιχθ κζςθ του χιτωνίου. Σο ωφζλιμο μικοσ των πτερυγίων (από τθν κουμπότρυπα ζωσ τθ
μανικοκόλλθςθ) δεν κα είναι μικρότερο των 12 cm. το πίςω μζροσ του λαιμοφ κα υπάρχει κυλάκιο
κατάλλθλα γαηωμζνο ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ αςφαλισ ανάρτθςθ του χιτωνίου απ' αυτό, δίχωσ να
ενοχλεί τον κάτοχό του κατά τθ χριςθ.
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που
μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π.
β) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ περιςκελίδασ (παντελόνι)
Καταςκευάηεται από ολόμαλλο φφαςμα ςεβιότ-ςερη. Σο παντελόνι αποτελείται από τζςςερα βαςικά
φφλλα, δφο μπροςτινά και δφο πίςω, και τθ ηϊνθ. τα πάνω και πλαϊνά ςθμεία των δφο μπροςτινϊν
φφλλων (εκεί όπου ςυνενϊνονται τα μπροςτινά με τα πίςω φφλλα) ςχθματίηονται λοξζσ ςχιςτζσ τςζπεσ με
ευκφ άνοιγμα μικουσ 15-16 cm κατ' ελάχιςτον. Σο ωφζλιμο βάκοσ τθσ μπροςτινισ τςζπθσ είναι 17-18 cm.
Σο πάνω μζροσ του ανοίγματοσ βρίςκεται ςε απόςταςθ 2-3 cm από το πάνω άκρο κάκε φφλλου. τθν πάνω
και ςτθν κάτω άκρθ τθσ κάκε τςζπθσ κα υπάρχουν ενιςχυτικζσ πονταριςτζσ, όπωσ του Ε.Δ. Επιπλζον ςτο
δεξί μπροςτινό φφλλο ακριβϊσ κάτω από τθν ηϊνθ κα φζρει μικρι τςζπθ με άνοιγμα 9cm τουλάχιςτον και
ωφζλιμο βάκοσ 10 cm. το δεξί πίςω φφλλο και ςε απόςταςθ 8,5-9 cm από το επάνω ςθμείο τθσ ηϊνθσ
καταςκευάηεται τςζπθ με τριγωνικό κάλυμμα (καπάκι) ανοίγματοσ 14±0,5 cm, θ οποία κα κλείνει με μαφρο
κουμπί διαμζτρου 12mm. Σα δφο αυτά φφλλα ενϊνονται μεταξφ τουσ με πλαςτικό φερμουάρ τφπου
ςπιράλ μικουσ 20 cm περίπου και πλάτουσ 4 mm που ςτο φψοσ τθσ αρχισ του καβάλου κα ενιςχφεται με
μικρι πονταριςιά, όμοια με του Ε.Δ., και με μεταλλικι κόπιτςα ςτο εςωτερικό μζροσ τθσ ηϊνθσ. Η ηϊνθ, θ
οποία είναι μονοκόμματθ, γαηϊνεται ςτο επάνω μζροσ των τεςςάρων φφλλων με ορατι ραφι και ζχει
πλάτοσ 3,5+0,5 cm. Εςωτερικά είναι ενιςχυμζνθ με καναβάτςο (ι φορτζτςα) και εξωτερικά φζρει
ηωναροφόδρα. Η ηϊνθ περιμετρικά κα φζρει 7 κθλείεσ (ςτιλάκια) μικουσ 5,5-6 cm και πλάτουσ 1 cm
τουλάχιςτον και θ κάτω άκρθ τουσ είναι γαηωμζνθ ςτο εςωτερικό τθσ ηϊνθσ, όπωσ του Ε.Δ. Σο τελείωμα τθσ
ηϊνθσ ςτα άκρα τθσ κα είναι όμοια μ' αυτιν του Ε.Δ. Σο κάτω μζροσ του παντελονιοφ κα είναι ςτριφωμζνο
με εςωτερικι αναδίπλωςθ περίπου 5 cm, για πικανι αυξομείωςθ του μικουσ του. Σα κάτω άκρα ζχουν
πλάτοσ που κυμαίνεται από 24 μζχρι 28 cm ανάλογα με τθ διάπλαςθ του ςϊματοσ.
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που
μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π.
4.4 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ αριθμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ) ΓΤΝΑΙΚΩΝ

α) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ χιτωνίου
Καταςκευάηεται από ολόμαλλο φφαςμα ςεβιότ-ςερη και ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που μπορεί να
διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π.
β) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ φοφςτασ
Καταςκευάηεται από το ίδιο φφαςμα με το αντίςτοιχα χειμερινό χιτϊνιο και αποτελείται από τρία φφλλα
υφάςματοσ (το ζνα μπροςτά και τα άλλα δφο πίςω) που ενϊνονται μεταξφ τουσ με απλζσ ραφζσ. Η
φοφςτα φζρει «ηϊνθ», θ οποία είναι μονοκόμματθ και γαηϊνεται ςτο επάνω μζροσ των τριϊν φφλλων με
ορατι ραφι και ζχει πλάτοσ 3,5±0,5 cm. Εςωτερικά είναι ενιςχυμζνθ με φορτζτςα και εξωτερικά φζρει
ηωναροφόδρα. Η «ηϊνθ» περιμετρικά κα φζρει 6 κθλείεσ (ςτιλάκια) μικουσ 4,0 - 4,5 cm και πλάτουσ 0,8
cm τουλάχιςτον και θ κάτω άκρθ τουσ είναι γαηωμζνθ ςτο εςωτερικό τθσ ηϊνθσ, όπωσ του Ε.Δ. Σο τελείωμα
τθσ ηϊνθσ ςτα άκρα τθσ κα είναι όμοια μ' αυτιν του Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. το πίςω μζροσ τθσ μζςθσ υπάρχει
άνοιγμα 20 cm που κλείνει με πλαςτικό φερμουάρ τφπου ςπιράλ κατάλλθλου μικουσ και πλάτουσ
περίπου 4-5 mm. Επίςθσ, ςτο ίδιο ςθμείο ςτθ ηϊνθ και ςτο ίδιο φψοσ ράβεται κουμπί για το κλείςιμο τθσ
φοφςτασ. Η φοφςτα ζχει εςωτερικι επζνδυςθ από λευκό ςυνκετικό φφαςμα και το μικοσ τθσ φτάνει 5 cm
κάτω από το γόνατο.
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που
μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π.
4.5 ΘΕΡΙΝΗ ΣΟΛΗ αριθμ.1(ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ) ΓΤΝΑΙΚΩΝ
α) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ χιτωνίου
Καταςκευάηεται από λευκό ςφμμεικτο φφαςμα και ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που μπορεί να
διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π.
β) Περιγραφή - τρόποσ καταςκευήσ φοφςτασ
Καταςκευάηεται από λευκό ςφμμεικτο φφαςμα και ομοίωσ με τθ φοφςτα τθσ χειμερινισ ςτολισ
επικεϊρθςθσ.
Για τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., κάτι που
μπορεί να διαπιςτωκεί από τθν Ε.Π.
ημείωςη: H διάκριςθ αριςτεροφ-δεξιοφ μζρουσ των χιτωνίων (ανδρϊν-γυναικϊν), περιςκελίδων
(παντελονιϊν), φουςτϊν κεωρείται θ πλευρά κατά τθν ζννοια του χριςτθ είτε θ αντίκετθ πλευρά που
απεικονίηεται ςτο μάτι ενόσ εξωτερικοφ παρατθρθτι.
5. ΤΚΕΤΑΙΑ – ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Κάκε ςτολι κα είναι ςιδερωμζνθ και τοποκετθμζνθ μζςα ςε διαφανι πλαςτικι ςακοφλα, ςτθν οποία
εξωτερικά κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του κατόχου τθσ.
6. ΕΓΓΤΗΗ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (06) μθνϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ
παραλαβισ, ζναντι οποιαςδιποτε αδικαιολόγθτθσ φκοράσ, με υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ εντόσ
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ χολισ Λ/Φ.
7. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
7.1 Χρόνοσ παράδοςησ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ, κα είναι ςαράντα πζντε (45) μζρεσ από τθν επομζνθ τθσ λιψθσ μζτρων των ςτολϊν.
7.2 Σόποσ παράδοςησ & Δείγμα: Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ.
Tα Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι κελιςουν να τα ελζγξουν, βρίςκονται ςτο Κεντρικό
Κτίριο Τ.ΝΑ.Ν.Π. (3οσ όροφοσ) ςτθν ΑΠ.ΙΜ. (κατόπιν ςυνεννοιςεωσ).

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
(Α). ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η παρακολοφθηςη τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί από τθν
επιςπεφδουςα Τπθρεςία *ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ ΔΠ Σϋ (ΕΠΙΣΑΙΑ)+.

(Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι τθσ παροφςασ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν του
ΤΝΑΝΠ εντόσ δζκα (10) θμερϊν, κατά τθ διαδικαςία τθσ παράδοςθσ αυτϊν ςτουσ Δόκιμουσ Λ/Φ. το ζργο
τθσ Επιτροπισ κα ςυνδράμει θ επιςπεφδουςα Τπθρεςία *ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ ΔΠ Σϋ (ΕΠΙΣΑΙΑ)+ με
τθν ζκδοςη ςχετικήσ Τπηρεςιακήσ βεβαίωςησ από την οποία θα προκφπτει:
(α) Η εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν.
(β) Η τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016, Αϋ 147) τα κάτωκι :
α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : «Παροχι υπθρεςιϊν κοπισ –ραφισ ςτολϊν 100 Δοκίμων Λ/Φ
Εκπαιδευτικισ ςειράσ 2020-2021»,
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα διαλαμβανόμενα
ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και κα περιζχουν τα κάτωκι :
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ
φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά , κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν οποία ο
προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν κακϊσ και οτιδιποτε άλλο αναφζρεται ςτο παρόν τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.
2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα
κάτωκι :
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια υπθρεςιϊν.
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται
υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για παράδοςθ των υπό
προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .
3. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγεται τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουλάχιςτον επτά (07) μινεσ.

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον
πίνακα που ακολουκεί :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

3. ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ
μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./ΔΠ Σ’) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του.
Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ “ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ” και τον τίτλο
τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν
υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα
μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον
οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9, του άρκρου 80, του Ν.
4412/2016 (Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ
του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του
υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν
ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ
φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016
απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και θ ανάκεςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα ¨Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ ¨
πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

