ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΜΙΣΗΡΩΝ Μ4 ΠΡΟ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Λ – ΕΛ. ΑΚΣ.
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια γεμιςτιρων Μ4 προσ κάλυψθ αναγκϊν
ΛΣ- ΕΛ. ΑΚΤ.
.
ΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων εκατό πενήντα οκτϊ ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν
#5.158,40€# (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και κρατήςεων υπζρ δημοςίου). Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ
προμικειασ περιγράφεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΑΝΕΥ ΦΡΑ)

ΡΟΣΟΣΤΟ ΦΡΑ

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΣΕΩΝ ΥΡΕ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

01.

ΓΕΜΙΣΗΡΕ Μ4

200

ΤΕΜ

4.160,00 €

24%

#5.158,40€#

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με ζξοδα για τθ μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο παράδοςθσ .

ΙΙΙ. KΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά με μοναδικό
κριτήριο προςδιοριςμοφ την τιμή.

ΙV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ – ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1.

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

1.1

Πλεσ οι γεμιςτιρεσ κα πρζπει να είναι καινοφργιεσ και
αμεταχείριςτεσ, κατάλλθλεσ για χριςθ από τισ
αραβίδεσ COLT/M4 διαμετριματοσ 5,56x45mm του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Θα είναι κωδικοποιθμζνεσ κατά ΝΑΤΟ (NSN).
Κάκε γεμιςτιρα κα φζρει προςκαφαιροφμενο
κάλυμμα προςταςίασ από πρόςκρουςθ και ςκόνθ.
Οι γεμιςτιρεσ κα ζχουν ςφςτθμα αναγνϊριςθσ.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ.

ΝΑΙ

Θα είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό υλικό
μεγάλθσ αντοχισ το οποίο να είναι ανκεκτικό ςε
επιχειρθςιακζσ ςυνκικεσ και περιβάλλον καλάςςθσ.
Θα είναι χωρθτικότθτασ 30 φυςιγγίων.
Θα παρζχουν απροβλθμάτιςτθ τροφοδοςία χωρίσ
εμπλοκζσ τόςο για θμιαυτόματθ όςο και για αυτόματθ
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βολι. (Θα ελεγχκεί κατά τθν παραλαβι με τθν
λειτουργικι δοκιμι).
Η γεμιςτιρα κα μπορεί να αποςυναρμολογείται για
ςυντιρθςθ/επικεϊρθςθ/αντικατάςταςθ των μερϊν
τθσ από τον ίδιο το χριςτθ χωρίσ τθ χριςθ ειδικϊν
εργαλείων και ςτθ ςυνζχεια να επαναςυναρμολογείται
από αυτόν ςτο πεδίο επιχειριςεων.
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ γεμιςτιρασ κα επιτρζπει τθν πλιρθ
εναλλαξιμότθτα των μερϊν τθσ (ςϊμα, ελατιριο,
ζλαςμα ανφψωςθσ πυρομαχικϊν, βάςθ).
Το ςϊμα τθσ γεμιςτιρασ κα είναι καμπφλθσ μορφισ
(curved shaped).
Θα διακζτει αναςτολζα ειςδοχισ ςτθ κυρίδα
τροφοδοςίασ πυρομαχικϊν του όπλου και ςτο κάτω
μζροσ τθσ μικρι επιπλάτυνςθ ι προεξοχζσ για εφκολθ
αφαίρεςι τθσ από το χριςτθ.
Το ζλαςμα ανφψωςθσ πυρομαχικϊν, (follower), κα
είναι αυτολιπαινόμενο.
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V. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ του υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ του ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΡΙΧ 3ο, κτίριο
ΣΧΟΛΗΣ Λ/Φ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΞΑΝΘΟΡΟΥΛΙΔΟΥ 1, ΡΕΙΑΙΑΣ.

VI. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ωσ χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται οι τρεισ (03) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Η μεταφορά και θ παράδοςι τουσ ςτον οριςκζντα τόπο παράδοςθσ κα πραγματοποιθκεί με ζξοδα και
ευκφνθ του προμθκευτι.
VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η παρακολοφθηςη τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ Ειδϊν και Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν του ΥΝΑΝΡ.

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι τθσ παροφςασ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ –
Ραραλαβισ Ειδϊν και Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν του ΥΝΑΝΡ ςε δφο (02) φάςεισ:

1Η ΦΑΣΗ
Η πρϊτθ φάςθ κα περιλαμβάνει τθν ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν και κα πραγματοποιθκεί με τθν
παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο παράδοςισ τουσ.
2Η ΦΑΣΗ
Η δεφτερθ φάςθ κα περιλαμβάνει τθν ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν. Στο ζργο τθσ επιτροπισ κα ςυνδράμει
και θ επιτροπι που κα ςυςτακεί από τθν επιςπεφδουςα Υπθρεςία (ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΡΙΧ 3ο) με ςκοπό
τθν πραγματοποίθςθ λειτουργικϊν δοκιμϊν ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% τθσ παραδοκείςασ ποςότθτασ.

Ακολοφκωσ θ επιτροπι αυτι κα εκδϊςει Υπθρεςιακι Βεβαίωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται ρθτά τα
αποτελζςματα των πραγματοποιθκζντων λειτουργικϊν δοκιμϊν

VΙΙI. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν, από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ του ζργου, ζναντι οποιαςδιποτε αδικαιολόγθτθσ φκοράσ των ειδϊν με υποχρζωςθ άμεςθσ
αντικατάςταςθσ.

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

1.

ΚΟΠΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1

Η προμικεια γεμιςτιρων διαμετριματοσ 5,56x45mm
για χριςθ ςε αραβίδεσ COLT/M4, προσ εκπαιδευτικι
και υπθρεςιακι χριςθ.
Ωσ κριτιριο αξιολογιςεωσ ορίηεται η χαμηλότερη
τιμή, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα πλθροφνται όλοι οι
όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ.
Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα κατά το ςτάδιο τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ να τροποποιιςει τισ
ποςότθτεσ, προςαυξάνοντασ ι μειϊνοντασ αυτζσ
κατάλλθλα, ϊςτε να υπάρξει προςαρμογι ςτο φψοσ
των διακεςίμων πιςτϊςεων.
ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΝΑΙ

Πλεσ οι γεμιςτιρεσ κα πρζπει να είναι καινοφργιεσ και
αμεταχείριςτεσ, κατάλλθλεσ για χριςθ από τισ
αραβίδεσ COLT/M4 διαμετριματοσ 5,56x45mm του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Θα είναι κωδικοποιθμζνεσ κατά ΝΑΤΟ (NSN).
Κάκε γεμιςτιρα κα φζρει προςκαφαιροφμενο
κάλυμμα προςταςίασ από πρόςκρουςθ και ςκόνθ.
Οι γεμιςτιρεσ κα ζχουν ςφςτθμα αναγνϊριςθσ.
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ.

ΝΑΙ

Θα είναι καταςκευαςμζνεσ από ςυνκετικό υλικό
μεγάλθσ αντοχισ το οποίο να είναι ανκεκτικό ςε
επιχειρθςιακζσ ςυνκικεσ και περιβάλλον καλάςςθσ.
Θα είναι χωρθτικότθτασ 30 φυςιγγίων.
Θα παρζχουν απροβλθμάτιςτθ τροφοδοςία χωρίσ
εμπλοκζσ τόςο για θμιαυτόματθ όςο και για αυτόματθ
βολι. (Θα ελεγχκεί κατά τθν παραλαβι με τθν
λειτουργικι δοκιμι).
Η γεμιςτιρα κα μπορεί να αποςυναρμολογείται για
ςυντιρθςθ/επικεϊρθςθ/αντικατάςταςθ των μερϊν
τθσ από τον ίδιο το χριςτθ χωρίσ τθ χριςθ ειδικϊν
εργαλείων και ςτθ ςυνζχεια να επαναςυναρμολογείται
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από αυτόν ςτο πεδίο επιχειριςεων.
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ γεμιςτιρασ κα επιτρζπει τθν πλιρθ
εναλλαξιμότθτα των μερϊν τθσ (ςϊμα, ελατιριο,
ζλαςμα ανφψωςθσ πυρομαχικϊν, βάςθ).
Το ςϊμα τθσ γεμιςτιρασ κα είναι καμπφλθσ μορφισ
(curved shaped).
Θα διακζτει αναςτολζα ειςδοχισ ςτθ κυρίδα
τροφοδοςίασ πυρομαχικϊν του όπλου και ςτο κάτω
μζροσ τθσ μικρι επιπλάτυνςθ ι προεξοχζσ για εφκολθ
αφαίρεςι τθσ από το χριςτθ.
Το ζλαςμα ανφψωςθσ πυρομαχικϊν, (follower), κα
είναι αυτολιπαινόμενο.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ.
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ΝΑΙ

4.1

Ρριν τθν οριςτικι παραλαβι ο προμθκευτισ κα ζχει
παραδϊςει τα υλικά ςτισ Εγκαταςτάςεισ ΔΕΡΙΧ 3ο
(Κτιριο Σχολισ Λ/Φ).

NAI

4.2

Για τθν παραλαβι κα πραγματοποιθκεί
λειτουργικι δοκιμι ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5%,
από ςτελζχθ ΔΕΡΙΧ 3ο.

NAI

4.2.1

Κατά τθν παραπάνω δοκιμι είναι επικυμθτι θ
παρουςία του αναδόχου ι εκπροςϊπου του.
Η παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει το αργότερο ςε τρεισ
(03) μήνεσ από την υπογραφή τησ φμβαςησ.
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