ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ (01) ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ΚΤΛΟΤ
ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΓΙΑ Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια ενόσ (01)
αςτυνομικοφ ςκφλου ανίχνευςθσ καπνικϊν προϊόντων , ο οποίοσ κα διατεκεί για τθν
κάλυψθ των επιτακτικϊν αναγκϊν του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ. Α’ / ΚΛΙΜΑΚΙΟ Κ-9. Ο υπό
προμικεια ςκφλοσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ ςτο πεδίο τθσ λακρεμπορίασ καπνικϊν προϊόντων.
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των τεςςάρων χιλιάδων ευρϊ
#4.960,00€# ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου
και κα χρθματοδοτθκεί από το πρόγραμμα “HERCULES” τησ Ευρωπαϊκήσ Υπηρεςίασ
Καταπολέμηςησ τησ Απάτησ [European Anti-Fraud Office – OLAF] τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ
κατά ποςοςτό 80% και από Εθνικοφσ Πόρουσ κατά ποςοςτό 20%, ενώ το ΦΠΑ θα καλυφθεί
εξ ολοκλήρου από Εθνικοφσ Πόρουσ.
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
IV. ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Αςτυνομικόσ
ςκφλοσ
ανίχνευςθσ
καπνικϊν
προϊόντων

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ΣΕΜΑΧΙΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΚΩΔΙΚΟ CPV

1

4.960,00€
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
Φ.Π.Α. 24% ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΣΗΕΩΝ

3512000-8

Α. ΠΡΟΣΤΠΑ – ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Α1. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ:
Ο υπό προμικεια ςκφλοσ κα πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω απαιτιςεισ:
1. Να είναι ανεξαρτιτωσ φφλου.
2. Να είναι κακαρόαιμοσ ςκφλοσ του προτφπου φυλισ του γερμανικοφ ποιμενικοφ (German
Shepherd) ι του Ολλανδικοφ ποιμενικοφ (Dutch Shepherd) ι του Βελγικοφ ποιμενικοφ –
Μαλινουά (Belgian Shepherd-Malinois) ι Αγγλικοφ Spaniel (Cocker ι Springer).
3. Να ζχει θλικία μεταξφ των δϊδεκα (12) μθνϊν και των δφο (02) ετϊν, κατά τθν
θμερομθνία παράδοςισ του (ιδανικι θλικία 15-20 μθνϊν).
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Α2. ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ:
Ο προσ εξζταςθ – αξιολόγθςθ ςκφλοσ που παραδίδεται κα πρζπει υποχρεωτικά να φζρει τα
υνοδευτικά Πιςτοποιθτικά – Ζγγραφα, που ορίηονται παρακάτω. Ο ςκφλοσ πρζπει να
διακζτει υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω ζγγραφα ςτθν Ελλθνικι ι / και Αγγλικι Γλϊςςα. ε
περίπτωςθ που τα πρότυπα είναι ςε άλλθ γλϊςςα κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι. Αντίγραφα των Πιςτοποιθτικϊν – εγγράφων κα προςκομιςκοφν
με τθν τεχνικι προςφορά ενϊ τα πρωτότυπα κα προςκομιςκοφν κατά τθν παράδοςθ του
ςκφλου.
1.1. Βιβλιάριο Τγείασ – Διαβατιριο, όπου εκτόσ των άλλων χαρακτθριςτικϊν του
ςκφλου (φυλι, όνομα, θμερομθνία γζννθςθσ, χρϊμα, φφλο, αρικμόσ θλεκτρονικοφ
εμφυτεφματοσ κτλ) κα εμφανίηονται οι εμβολιαςμοί και οι αποπαραςιτϊςεισ με
ςφραγίδα και υπογραφι πιςτοποιθμζνου κτθνιάτρου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία. Εάν διακζτει πιςτοποιθτικό κακαροαιμίασ (pedigree) κα προςκομίηεται
και αυτό.
1.2. Πρόςφατεσ (όχι παλαιότερεσ των 15 θμερϊν) πλιρεισ αιματολογικζσ, ουρολογικζσ
και βιοχθμικζσ εξετάςεισ από εργαςτιριο – α ςυνοδευόμενεσ με γνωμάτευςθ
κτθνιάτρου, κακϊσ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ εξετάςεισ με τισ οποίεσ αποδεικνφεται θ
υγιισ κατάςταςθ του ςκφλου και θ απουςία εςωτερικϊν και εξωτερικϊν
παραςιτϊςεων.
1.3. Ακτινολογικζσ εξετάςεισ που κα αποδεικνφουν τθν υγιι κατάςταςθ του ςκφλου και
τθν απουςία όλων των ανατομικϊν, επίκτθτων ι ςυγγενϊν πακιςεων κτλ. Οι εν
λόγω εξετάςεισ να παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι ςε οπτικό δίςκο. Θα
πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ των ανωτζρω εξετάςεων από δθμόςιο ςτρατιωτικό
κτθνίατρο που κα οριςκεί αρμοδίωσ κατά τθν κτθνιατρικι εξζταςθ.
1.4. Πιςτοποιθτικό – Βεβαίωςθ Ηλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ (τοποκζτθςθσ
εμφυτεφματοσ θλεκτρονικισ ςιμανςθσ και καταγραφισ) από πιςτοποιθμζνο
κτθνίατρο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.

Α3. ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ / ΕΛΕΓΧΟΙ:
1.1. Ο προσ επιλογι ςκφλοσ, πρζπει να είναι απόλυτα υγιισ και αυτό κα διαπιςτωκεί με
τθν κλινικι εξζταςθ (επιςκόπθςθ, ψθλάφθςθ, ακρόαςθ) που κα πραγματοποιθκεί
από δθμόςιο ςτρατιωτικό κτθνίατρο.
1.2. Οι κτθνιατρικοί ζλεγχοι προσ διαπίςτωςθ τυχόν νοςθμάτων χρόνιασ διαδρομισ, κα
γίνουν μετά τθν επιτυχι αξιολόγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του ςκφλου. Κατά τθν
αξιολόγθςι του ςτο χϊρο παράδοςθσ κα υπόκεινται ςε κλινικό – εργαςτθριακό
ζλεγχο. Οποιοςδιποτε ςκφλοσ απορρίπτεται για λόγουσ υγείασ, επιςτρζφεται και
αντικακίςταται από τον προμθκευτι, εντόσ πζντε (05) θμερϊν από τθν ενθμζρωςι
του από το φορζα.
1.3. Εμβολιαςμοί: Ο προσ αξιολόγθςθ ςκφλοσ, πρζπει να είναι πλιρωσ εμβολιαςμζνοσ
κατά τθσ λεπτοςπείρωςθσ, τθσ λοιμϊδουσ θπατίτιδασ τθσ παρβοεντερίτιδασ, τθσ
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νόςου του Carre και τθσ λφςςασ. Ο ζλεγχοσ των εμβολιαςμϊν κα γίνεται από το
βιβλιάριο υγείασ ι το διαβατιριο του ςκφλου, που υποχρεωτικά κα τον ςυνοδεφει.
1.4. Αποπαραςιτιςμοί: Ο προσ αξιολόγθςθ ςκφλοσ, πρζπει να είναι απαλλαγμζνοσ από
ενδοπαράςιτα του πεπτικοφ ςωλινα. Απαιτείται θ διενζργεια αποπαραςιτιςμοφ,
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν παράδοςθ. Οι αποπαραςιτιςμοί ελζγχονται μζςω του
βιβλιαρίου υγείασ ι του διαβατθρίου, ςτα οποία καταγράφονται υποχρεωτικά.
1.5. Θα γίνει ζλεγχοσ για τθν απουςία Δεμοδικωςθσ: Ο προσ επιλογι ςκφλοσ, δεν πρζπει
να φζρει καμία αλλοίωςθ δεμοδικωςθσ. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του
ςτο χϊρο παράδοςθσ, εμφανίςει τθ γενικευμζνθ μορφι τθσ νόςου, απορρίπτεται,
επιςτρζφεται και αντικακίςταται από τον προμθκευτι εντόσ πζντε (05) θμερϊν, ενϊ
εμφάνιςθ τθσ εντοπιςμζνθσ μορφισ ςτο ίδιο διάςτθμα, μπορεί να αξιολογείται κατά
περίπτωςθ, λόγω τθσ δυνατότθτασ αυτοΐαςθσ.
1.6. Θα γίνει ζλεγχοσ για τθν απουςία Διροφιλαρίωςθσ: Ο υποψιφιοσ προσ ζνταξθ
ςκφλοσ κα ςυνοδεφεται από το κτθνιατρικό πιςτοποιθτικό όπου κα ζχουν
καταχωρθκεί μικροςκοπικζσ και ανοςολογικζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ που κα
πιςτοποιοφν τθν απουςία τθσ νόςου.
Πριν τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι, ο υπό προμικεια ςκφλοσ δφναται να
υποβλθκεί εκ νζου ςτισ εξετάςεισ των ανωτζρω παραγράφων από δθμόςια κτθνιατρεία
(τρατοφ ι Αεροπορία).
Α4. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΚΤΛΩΝ:
Η αξιολόγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του ςκφλου κα πραγματοποιθκεί με οπτικό –
μακροςκοπικό ζλεγχο, κατά τον ζλεγχο υγείασ και με ζλεγχο των γενικϊν προςόντων
ςυμπεριφοράσ.
1. Θα πραγματοποιθκεί οπτικόσ – μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και γενικι παρατιρθςθ τθσ
κινθτικότθτασ ζκαςτου ςκφλου εντόσ του χϊρου που κινείται. Οι προσ εξζταςθ –
αξιολόγθςθ ςκφλοι ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να αιςκάνονται αναςφάλεια
και φοβία ςτθν ανκρϊπινθ παρουςία - ςυμπεριφορά.
2. Θα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ των Γενικϊν Προςόντων κάκε ςκφλου, μζςω τθσ
ειδικισ παρατιρθςθσ από ζμπειρο και εξειδικευμζνο προςωπικό (εκπαιδευτζσ
ςκφλων), για τθ διαπίςτωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ, τθσ ενεργθτικότθτασ, τθσ
παραςτατικότθτασ, κακϊσ και των εν γζνει ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του κάκε
ςκφλου. υγκεκριμζνα, κα πραγματοποιθκεί αξιολόγθςθ των παρακάτω
απαιτοφμενων χαρακτθριςτικϊν των ςκφλων:

2.1. Κοινωνικι ςυμπεριφορά
Οριςμόσ: Η ικανότθτα του ςκφλου να ζρχεται ςε επαφι με ανκρϊπουσ και ηϊα
χωρίσ να επιδεικνφει επικετικότθτα ι φοβίεσ. Ο προσ αξιολόγθςθ ςκφλοσ κα πρζπει
να είναι κοινωνικά περίεργοσ χωρίσ κακόλου επικετικότθτα ι φοβίεσ,
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επιδεικνφοντασ μόνο αυτοπεποίκθςθ. Η κοινωνικι του κατάςταςθ να τον κακιςτά
ςυνεργάςιμο και πρόκυμο να δζχεται τον χειριςμό του και από άλλουσ χειριςτζσ.

2.2. Ζνςτικτο κυνθγοφ για μάχθ και καταδίωξθ κθράματοσ (preydrive).
Οριςμόσ: Η κζλθςθ και θ επιμονι ενόσ ςκφλου να αποκτιςει ζνα «κιραμα», ςτθν
περίπτωςι μασ μια μπάλα, ζνα κουρζλι, ι οποιοδιποτε άλλο παιχνίδι (χωρίσ να
είναι υπερβολικά επικετικόσ). Ο προσ αξιολόγθςθ ςκφλοσ κα πρζπει να επιδεικνφει
πρόκεςθ να ςυμμετάςχει ςτον αγϊνα / μάχθ, να ςυμμετζχει – ςυνεργάηεται χωρίσ
υπζρμετρθ ζνταςθ ςτο παιχνίδι, να επιδεικνφει προκυμία και ζνταςθ να κυνθγιςει
/ βρει / πιάςει ζνα «κιραμα», ςυνδυάηοντασ – ςυγκρίνοντάσ το με το παιχνίδι
(μπάλα, κουρζλι, παιχνίδι, kong, κτλ). Επιπλζον κα αξιολογθκεί το φυςιολογικό
δάγκωμα / λαβι ενόσ τζτοιου «κθράματοσ» και ο τρόποσ που ο ςκφλοσ χειρίηεται
το ‘’κιραμα’’ μετά τθ νίκθ / εφρεςι του.
2.3. Ζνςτικτο αναηιτθςθσ – ζρευνασ, ικανότθτασ μνιμθσ.
Οριςμόσ: θ τάςθ (ζνταςθ, ικανότθτα και θ εξζλιξθ του τρόπου) του ςκφλου να
αναηθτεί και να εντοπίηει δια τθσ οςφριςεωσ αντικείμενα (μπάλα, κουρζλι,
παιχνίδι, kong κ.λ.π.). Ο προσ αξιολόγθςθ ςκφλοσ κα πρζπει να επιδεικνφει
αυξθμζνο ζνςτικτο αναηιτθςθσ – ζρευνασ και μνιμθσ.
2.4. Οξφτθτα
Οριςμόσ: Η ικανότθτα του ςκφλου να αντιδρά κετικά ενάντια μιασ πραγματικισ ι
υποτικζμενθσ απειλισ. Η αντίδραςθ αυτι αναπτφςςεται από το φόβο και ο ςκοπόσ
αυτισ είναι να μπορεί ο ςκφλοσ να «δθμιουργιςει» απόςταςθ από τθν απειλι,
ϊςτε να αποφαςίςει πϊσ κα αντιδράςει (με μάχθ, αγϊνα, ακινθςία). Ο προσ
αξιολόγθςθ ςκφλοσ κα πρζπει να διακζτει αυξθμζνθ οξφτθτα.
2.5. Κουράγιο – Θάρροσ
Οριςμόσ: Η ικανότθτα του ςκφλου να υπερβεί – ξεπεράςει – αντιμετωπίςει, το
φόβο ι το διςταγμό του ςτισ παρουςιαηόμενεσ απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ των
δοκιμαςιϊν και ςτο περιβάλλον. Ο προσ αξιολόγθςθ ςκφλοσ κα πρζπει να διακζτει
υψθλό το εν λόγω χαρακτθριςτικό.
2.6. Κατάςταςθ νεφρων.
Οριςμόσ: Η ικανότθτα του ςκφλου να κατευκφνει τισ πράξεισ του με ζνα λογικό
τρόπο χωρίσ προβλιματα από αντιδράςεισ ι ανακατευκυνόμενεσ και παράλογεσ
ςυμπεριφορζσ. Ο προσ αξιολόγθςθ ςκφλοσ κα πρζπει να μθν επιδεικνφει παράλογθ
νευρικότθτα.
2.7. Ικανότθτα δθμιουργίασ παραςτάςεων (αρνθτικϊν – κετικϊν).
Οριςμόσ: Η αυξθμζνθ ικανότθτα να λαμβάνει εμπειρίεσ και να δθμιουργεί
παραςτάςεισ κετικζσ ι αρνθτικζσ.
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2.8. Αντίλθψθ του περιβάλλοντοσ.
Οριςμόσ: Η ικανότθτα του ςκφλου να αντιλαμβάνεται τισ δυςκολίεσ, να κινείται και
να ενεργεί χωρίσ φόβο ι υπζρμετρο διςταγμό ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ
περιβάλλοντοσ όπωσ ςκοτάδι, φψθ, δυνατοφσ κορφβουσ – κρότουσ (όπλο κ.λ.π.),
ολιςκθρζσ επιφάνειεσ, αςτακείσ επιφάνειεσ κ.α.
2.10.Σαπεραμζντο – Ιδιοςυγκραςία.
Οριςμόσ: Σο επίπεδο εγριγορςθσ του ςκφλου. Σο πϊσ αντιδρά ςε διαφορετικά
ερεκίςματα του περιβάλλοντόσ του. Σο επίπεδο τθσ ςυγκζντρωςθσ και τθσ
ικανότθτασ του ςκφλου να εςτιάηει ςε ερεκίςματα που του παρουςιάηονται.
Πρόκειται για τθν ικανότθτα να χειρίηεται τθν πακθτικότθτα (ζλλειψθ ερεκιςμάτων)
χωρίσ να αυξάνει το επίπεδο του ςτρεσ ι να χάνει τθν επαφι με το περιβάλλον.
Β. ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Ο ςκφλοσ με τθν παράδοςι του, κα ςυνοδεφεται από πλιρθ ςυλλογι χειριςμοφ,
διαφρόντιςθσ και κλωβοφ μεταφοράσ αποτελοφμενθ από τα παρακάτω υλικά:
α) Δερμάτινοσ οδθγόσ (λουρί) και δερμάτινο περιλαίμιο (κολάρο)
β) Δερμάτινο φίμωτρο
γ) Αλυςίδα ελζγχου (πνίχτθσ) και αλυςίδα πρόςδεςθσ
δ) Χτζνα και βοφρτςα ανάλογθ με το τρίχωμα του ςκφλου
ε) Μεταλλικό ςκεφοσ τροφισ – νεροφ (2 τεμάχια).
τ) Κλωβό εγκεκριμζνο για αεροπορικι μεταφορά ανάλογα με τθ διάπλαςθ του
ςκφλου.
V. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΤΛΩΝ
1. Ο προμικεια ςκφλοσ κα παραδοκεί με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι, ςε
εγκαταςτάςεισ εντόσ Αττικισ, που κα οριςκεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο
Ανάδοχοσ κα μεταφζρει με μζριμνα και δαπάνεσ του από το χϊρο του ςτισ εγκαταςτάςεισ,
για χρονικό διάςτθμα τριϊν (03) θμερϊν το μζγιςτο, τον προσ ζνταξθ ςκφλο, τα δε ζξοδα
φροντίδασ (κακαριότθτα – ςίτιςθ) επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Η αξιολόγθςθ
του ςκφλου κα πραγματοποιθκεί από τον επικεφαλισ πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι
αςτυνομικϊν ςκφλων ανίχνευςθσ προϊόντων οςμισ, ο οποίοσ κα ςυντάξει Πρακτικό –
Βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ του ςκφλου προσ τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. Η ανωτζρω επιτροπι παραλαβισ κα προβαίνει, ςε
μακροςκοπικό ζλεγχο, κακϊσ και ςτουσ προβλεπόμενουσ από τισ ανωτζρω παραγράφουσ
ελζγχουσ, μετά θ διενζργεια των οποίων (ελζγχων) κα προβαίνει ςτθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων, ιτοι:
- Μετά το πζρασ του μακροςκοπικοφ ελζγχου, ςφνταξθ του πρωτοκόλλου
μακροςκοπικοφ ελζγχου.
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- Μετά το πζρασ του ελζγχου ανταπόκριςθσ – αξιολόγθςθσ και των ιατρικϊν
εξετάςεων, ςφνταξθ οριςτικοφ πρωτοκόλλου (παραλαβισ ι απόρριψθσ), για κάκε
φάςθ.
2. υγκεκριμζνα, θ παράδοςθ και αξιολόγθςθ του υπό προμικεια ςκφλου ςτισ ανωτζρω
εγκαταςτάςεισ, κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ:
2.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτισ ανωτζρω εγκαταςτάςεισ τον υποψιφιο
ςκφλο ςε χρονικό διάςτθμα ζωσ πζντε (05) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2. Μετά τθν παράδοςθ του ςκφλου κα πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ / αξιολόγθςι του. Η
αξιολόγθςθ του ςκφλου από τον πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι και το δθμόςιο κτθνίατρο κα
πραγματοποιείται με ζλεγχο των πιςτοποιθτικϊν – κτθνιατρικϊν εξετάςεων τθσ
παραγράφου Α2, των κτθνιατρικϊν απαιτιςεων τθσ παραγράφου Α3 και με αξιολόγθςθ τθσ
ςυμπεριφοράσ ζκαςτου ςκφλου, ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ παραγράφου Α4.
υγκεκριμζνα, κατά τθ διαδικαςία ελζγχου – αξιολόγθςθσ του ςκφλου, κα
πραγματοποιθκεί:
α) Για χρονικό διάςτθμα μζχρι πζντε (05) θμερϊν, κα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ
ανταπόκριςθσ – αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ παραγράφου Α4. ε περίπτωςθ
που κάποιοσ ςκφλοσ παρουςιάςει αποκλίνουςα ςυμπεριφορά από τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο Α4, θ οποία τον κακιςτά μθ αποδεκτό για το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα τθσ Τπθρεςίασ μασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ αναπλιρωςθ με άλλο κατάλλθλο ςκφλο, εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν. ε περίπτωςθ
που το ίδιο ςυμβεί και ςτον αναπλθρωματικό, ο προμθκευτισ υποχρεοφται, για μια ακόμα
φορά, να τον αντικαταςτιςει εκ νζου, εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν, με άλλο
κατάλλθλο. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία και ο δεφτεροσ αναπλθρωματικόσ (ςκφλοσ)
χριηει αντικατάςταςθσ για τουσ ανωτζρω λόγουσ, δεν αντικακίςταται και ο προμθκευτισ
απομειϊνεται ανάλογα το ςυμβατικό ποςό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί προμθκειϊν.
β) Ιατρικι εξζταςθ (κλινικι εξζταςθ – εξζταςθ ςυνοδευτικϊν πιςτοποιθτικϊν κάκε ςκφλου)
θ οποία κα διαρκζςει μζχρι δφο (02) θμζρεσ από τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου
αξιολόγθςθσ. ε περίπτωςθ που το πόριςμα των ιατρικϊν εξετάςεων δεν ςυμφωνεί με το
περιεχόμενο των ςυνοδευτικϊν πιςτοποιθτικϊν των παραγράφων Α2 και Α3, ο Ανάδοχοσ
οφείλει να αναπλθρϊςει τον ςκφλο με άλλον, εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν. ε
περίπτωςθ που το ίδιο ςυμβεί και ςτον αναπλθρωματικό, ο προμθκευτισ υποχρεοφται, για
μια ακόμα φορά, να τον αντικαταςτιςει εκ νζου, εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν. τθν
περίπτωςθ κατά τθν οποία και ο δεφτεροσ αναπλθρωματικόσ (ςκφλοσ) χριηει
αντικατάςταςθσ για τουσ ανωτζρω λόγουσ, δεν αντικακίςταται και ο προμθκευτισ
απομειϊνεται ανάλογα το ςυμβατικό ποςό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί προμθκειϊν.
γ) Κατά τθ διάρκεια των ανωτζρω δφο (02) διαδικαςιϊν, ο χειριςμόσ των ςκφλων κα γίνεται
από εκπρόςωπο του Αναδόχου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του πιςτοποιθμζνου εκπαιδευτι
αςτυνομικοφ ςκφλου ανίχνευςθσ προϊόντων οςμισ, κακότι αποτελεί ιδιοκτθςία του, μζχρι
τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τουσ.
2.3 Θα ακολουκιςει εκπαίδευςθ του υποψιφιου αςτυνομικοφ ςκφλου από ςτελζχοσ –
εκπαιδευτι αςτυνομικϊν ςκφλων ανίχνευςθσ προϊόντων οςμισ για διάςτθμα περίπου
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τεςςάρων (04) μθνϊν. ε περίπτωςθ που ο ανωτζρω υπό προμικεια αςτυνομικόσ ςκφλοσ
κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ δεν ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ αυτισ, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται ςε άμεςθ αντικατάςταςι του ςε διάςτθμα πζντε (05) θμερϊν από τθν
ειδοποίθςι του από το φορζα.
VI. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ
1. Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται από Φφλλο υμμόρφωςθσ. Αυτό είναι φφλλο ςυςχζτιςθσ
τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ, όπου ςτθν
αντίςτοιχθ ςτιλθ αναγράφεται, εάν το προςφερόμενο υλικό είναι ςφμφωνο με τθν Σ.Π..
Δθλαδι ο προμθκευτισ κα απαντά ακολουκϊντασ τθν αυτι ςειρά και αρίκμθςθ, ςε όλεσ
τισ παραγράφουσ τθσ Σ.Π.
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
υμφωνία με τθν Σ.Π.

Παράγραφοσ Σ.Π.

Παραπομπι ςε ςελ. τθσ
Προςφοράσ
ι
του
τεχνικοφ Εγχειριδίου

1.

Όροι – απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ τεχνικισ προδιαγραφισ είναι απαράβατοι και θ
προςφορά που δεν ανταποκρίνεται, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

2.

Σα ζξοδα μεταφοράσ, ςυντιρθςθσ και διατροφισ των ηϊων κακϊσ και τα ζξοδα των
κτθνιατρικϊν πιςτοποιιςεων – (τυχόν κλινικϊν, αιματολογικϊν εξετάςεων, κ.α.) κατά
το χρόνο παραμονισ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Τπθρεςίασ μασ μζχρι τθν οριςτικι
παραλαβι τουσ, βαρφνουν τον προμθκευτι.

ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ

Οι προςφζροντεσ δφναται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο
κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα κάτωκι:
Α) Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ,
Β) Η επωνυμία τθσ Τπθρεςίασ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.),
Γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (Προμικεια ενόσ (01) αςτυνομικοφ ςκφλου ανίχνευςθσ
καπνικϊν προϊόντων),
Δ) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα (Επωνυμία εταιρείασ).
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν
τα κάτωκι:
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1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

τον 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 τα κάτωκι:
1. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α’75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο
εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλλει προςφορά με τθν
οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ
όλουσ τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κεωρθμζνθ για
το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
2. Σο Φφλλο υμμόρφωςθσ τθσ παραγράφου VI ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςε
αυτι κακϊσ και κάκε άλλο αντίγραφο των Πιςτοποιθτικϊν – εγγράφων που
μνθμονεφονται ςτο παρόν.
2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι:
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι του υπό προμικεια είδουσ.
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 ΦΠΑ 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 τo προςφερόμενο είδοσ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον πζντε μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ
ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
(άνευ Φ.Π.Α,
ςυμπεριλαμβανομζνων
κρατιςεων δθμοςίου)

ΕΙΔΟ ΦΠΑ
(επί τοισ
εκατό %)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι
αξιολόγθςθσ μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΙΔΙΝΑΛ) για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 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/των. Ο φάκελοσ
αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ¨ 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 (Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα 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., Ι.Κ.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και
τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων
Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
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 (Αϋ 147),
θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του
άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147),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 ειδοποίθςθσ 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).
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Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουνε ελλείψεισ ςε
αυτά που υποβλικθκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψιφιου
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 κατακφρωςθσ¨ πλθροφν τισ
προχποκζςεισ.
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