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ANTIKEIMENO
Η παροφςα Σεχνική Προδιαγραφή (Τ.Ρ.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ χιτωνίων
επιχειριςεων, χρϊματοσ βακφ κυανοφ, για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.,
ςφμφωνα με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΧΙΤΩΝΙΟ
ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ
ΒΑΘΥ ΚΥΑΝΟ

ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ

ΔΕΙΓΜΑ

Ο ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΘΑ
ΥΡΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΡΟ
ΤΗΝ ΕΡΙΣΡΕΥΔΟΥΣΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΙΝ ΤΗΝ
ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ/
ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,
ΡΥΛΗ Ε1 – Ε2,
ΡΕΙΑΙΑΣ

TEMAXIO

ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ
ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ
ΑΡΟ ΤΗΝ
ΕΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΥΡΟΓΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΝΑΙ
7.000

ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςημο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ (Ε.Υ.) (το οποίο κεωρείται
αντιπροςωπευτικό ωσ προσ τισ αναλογίεσ του για όλα τα μεγζκθ) προςδιορίηονται θ απόχρωςθ
του υφάςματοσ καταςκευισ του χιτωνίου, θ φφανςι του, ο τρόποσ ραφισ-καταςκευισ του
κακϊσ και θ γενικι μακροςκοπικι εμφάνιςθ αυτοφ, όπωσ μορφι, ευκαμψία, αφι, κακαρότθτα,
φινίριςμα, κ.ά. Πταν υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ του Ε.Δ. και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν
των Σ.Π. που δε διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Ε.Δ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ.
τθσ Ε.Τ. δεν ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.
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ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

3.1

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.2

Τα χιτϊνια κα είναι καινοφρια. Θα είναι τμιμα τθσ ςτολισ ACU (Army Combat Uniform),
ςχιματοσ και απόχρωςθσ απολφτωσ ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
Τα χιτϊνια κα είναι άρτιασ, επιμελθμζνθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, που κα εξαςφαλίηει άνεςθ
ςτθν εφαρμογι, άριςτθ εμφάνιςθ κακϊσ και διατιρθςθ αυτϊν ςτθν αρχικι τουσ μορφι για
μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
Η ραφι-καταςκευι των χιτωνίων κα γίνει ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των κατωτζρω §3.2 ζωσ και
§5 και πάντα ςε ςυνδυαςμό με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ
πρζπει να δθλϊςει το εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ (επωνυμίαδιεφκυνςθ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΙΑΣΑΕΙ
o

N
Μήκοσ (cm)
Πλάτοσ (cm)
Μήκοσ Μανικιοφ (cm)
Ανοχή: ± 1cm

ΧS
73
53
59

S
75
56
61

M
77
59
63

L
78
62
64

1

XL
79
64
65

XXL
81
66
66

XXXL
82
68
67

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

AΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ENOTHTA

ΕΙΔΟ 1: ΤΠΟΕΙΔΟ Α: ΧΙΣΩΝΙΟ (ΤΠΟΔΤΣΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

4.1

4.2
4.3

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Η ςφνκεςθ του υφάςματοσ του χιτωνίου κα είναι βαμβάκι 80% (±5%) και πολυεςτζρασ 20%
2
(±5%), βάρουσ τουλάχιςτον 225gr/m , άριςτθσ ποιότθτασ και χρϊματοσ βακφ κυανοφ (NAVY
BLUE-DARK), απολφτωσ όμοιου με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. και θ απόχρωςι του κα ταυτίηεται με των δφο
άλλων υποειδϊν (παντελόνι-ηϊνθ). Το φφαςμα, για επιχειρθςιακοφσ λόγουσ, κα είναι
πιςτοποιθμζνο για αντίςταςη ςτθν εμφάνιςι του ςτο υπζρυκρο φάςμα, δθλαδι τθν μείωςη του
υπζρυκρου ίχνουσ του (infra-red resistance).
Η φφανςι του να ζχει γίνει με ειδικι τεχνικι ενίςχυςθσ, που το κακιςτά ανκεκτικό ςε ςκίςιμο,
αλλά και ςτθν περίπτωςθ που ςκιςτεί να διακόπτεται θ ηθμιά ςτο ελάχιςτο (ςχεδίαςθ Rip-Stop).
Στθν καταςκευι του χιτωνίου περιλαμβάνονται αρκετά τμιματα κυανισ αυτόδετθσ ταινίασ
Velcro (αρςενικό & κθλυκό), διαφορετικϊν διαςτάςεων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ

5.1

Το χιτϊνιο αποτελείται από τρία τμιματα/φφλλα (δφο εμπρόςκια και ζνα οπίςκιο), τα μανίκια,
το περιλαίμιο (γιακάσ ι κολάρο) και τα πρόςκετα μζρθ των εμπρόςκιων φφλλων και των
μανικιϊν (κυλάκια). Στουσ ϊμουσ φζρει δφο πτερφγια, ίδιου υφάςματοσ και απόχρωςθσ, για
προςκικθ επωμίδων ενϊ ςτθν περιοχι των μαςχαλϊν υπάρχει φερμουάρ μικουσ 30εκ.
περίπου, επενδυμζνο εςωτερικά με κατάλλθλο διάτρθτο φφαςμα μεγάλθσ αντοχισ για
καλφτερο εξαεριςμό, ειδικά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Μπροςτά κλείνει ενιαία με ειδικό
φερμουάρ δφο κατευθφνςεων και επιπρόςκετα με τρία μικρά κομμάτια Velcro, διαζηάζεων
3x6εκ. Εξωτερικά ςτο φψοσ του ςτζρνου υπάρχει επιπλζον κομμάτι κθλυκό Velcro,
διαζηάζεων 5x6εκ.

ΝΑΙ

Το περιλαίμιο είναι καταςκευαςμζνο με ςχεδίαςθ Μάο (κλειςτοφ τφπου) και εςωτερικά φζρει
φφαςμα τφπου Coolmax πλάτουσ 5εκ., για να αποφεφγονται τα εγκαφματα λόγω τριβισ.
Εξωτερικά ςτθν περιοχι του λαιμοφ, υπάρχει μια προζκταςθ υφάςματοσ, διαςτάςεων 5x6εκ.
περίπου, επενδεδυμζνθ με κθλυκό Velcro, με τθν οποία επιτυγχάνεται πολφ καλφτερθ μόνωςθ.

ΝΑΙ

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

Το κάκε εμπρόςκιο φφλλο φζρει εξωτερικά ςτο φψοσ του ςτικουσ ζνα μεγάλο λοξό κυλάκιο
(τςζπθ) διαςτάςεων 13x18εκ., το οποίο προςτατεφεται από πρόςκετο κομμάτι υφάςματοσ
(κάλυμμα ι καπάκι), αναλόγου μεγζκουσ που κλείνει με δφο τμιματα Velcro, με ταυτόχρονθ
δθμιουργία μεγαλφτερθσ εςωτερικισ τςζπθσ διαςτάςεων 13x20εκ. περίπου. Ράνω από κάκε
τςζπθ κα υπάρχει ταινία Velcro, διαςτάςεων 2,5x12εκ. περίπου, για τθν τοποκζτθςθ επιπλζον
διακριτικϊν.
Στο οπίςκιο φφλλο δθμιουργείται δεξιά και αριςτερά των ωμοπλατϊν αναδίπλωςθ (πιζτα) του
υφάςματοσ πλάτουσ 5εκ., για μεγαλφτερθ ελευκερία κινιςεων και άνεςθ.
Σε κάκε μανίκι υπάρχουν δυο τςζπεσ. Μια μεγάλθ ςτο φψοσ του μπράτςου, διαςτάςεων
13x17εκ. περίπου επενδυμζνθ εξωτερικά με κθλυκό Velcro, όπωσ ακριβϊσ ςτο Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., και
μια μικρότερθ πιο χαμθλά, διαςτάςεων 8x13 εκ. και 8x17εκ. περίπου ςτο δεξί και αριςτερό
μανίκι (κικθ ςτυλογράφων) αντίςτοιχα. Υπάρχουν κικεσ για προςτατευτικό εξοπλιςμό ςτουσ
αγκϊνεσ και οι μανςζτεσ κλείνουν με Velcro για καλφτερθ μόνωςθ. Πλεσ οι κικεσ και τςζπεσ
κλείνουν με Velcro υψθλισ ποιότθτασ.
Κάκε χιτϊνιο κα φζρει εςωτερικά ςτο φψοσ του λαιμοφ υφαςμάτινθ ανεξίτθλθ ετικζτα, όπου κα
αναγράφονται το μζγεκοσ, θ ςφνκεςθ, θ επωνυμία του καταςκευαςτι και τα διεκνι ςφμβολα με
τισ οδθγίεσ φροντίδασ του είδουσ, όπωσ κακαριςμοφ, ςιδερϊματοσ, ςτεγνϊματοσ, κ.ά.
Η ραφι-ςυνζνωςθ των τμθμάτων του χιτωνίου και θ καταςκευι αυτοφ κακϊσ και ο
χρωματιςμόσ του κα είναι απολφτωσ όμοια με του Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
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ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

6.1

Πρωτογενήσ ςυςκευαςία: Κάκε χιτϊνιο κα είναι ςιδερωμζνο και διπλωμζνο μζςα ςε διάφανθ
πλαςτικι κικθ με οπζσ, επί τθσ οποίασ κα φζρεται αυτοκόλλθτθ ετικζτα με τθν περιγραφι του
υλικοφ, το μζγεκοσ, τθν επωνυμία του καταςκευαςτι και τον αρικμό-ζτοσ τθσ Σφμβαςθσ.

ΝΑΙ

6.2

6.3

7
7.1

7.2

7.3
7.4

Δευτερογενήσ ςυςκευαςία: Κατάλλθλοσ αρικμόσ πρωτογενϊν ςυςκευαςιϊν κα ςυςκευάηονται
ςε πεντάφυλλο χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με
κατάλλθλθ ταινία (κολλθτικι ι τςζρκι).
Επιςημάνςεισ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ: Στο εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο αυτισ
κα αναγράφονται τα παρακάτω:
6.3.1 Ρεριγραφι του υλικοφ.
6.3.2 Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον διαφζρουν.
6.3.3 Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
6.3.4 Μζγεκοσ χιτωνίου.
6.3.5 Μινασ και ζτοσ καταςκευισ.
6.3.6 Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ςυνολικι ποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά από τον
προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα (ανεξαρτιτωσ
του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ).
Ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ςε δφο (2)
παρτίδεσ, δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ παραδόςεισ. ΟΙ δειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα
πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ (τμθματικζσ παραδόςεισ). Τα ανωτζρω ιςχφουν
και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Υπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςησ των προσ
παράδοςθ ειδϊν με τισ Σ.Π. ωσ προσ τθ ςφνκεςθ και τθν ποιότθτα του υφάςματοσ. Ραράλλθλα
υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινή απόρριψησ, ζνα (1) αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθν Ε.Τ.
(Δ.Ρ. ΣΤ’), τουλάχιςτον τρεισ (03) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ
οποία εν ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι περί
αποδοχήσ/απόρριψησ του δείγματοσ. Τα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των
προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται
από τθν Ε.Τ. και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα δείγματα,
βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπή Παραλαβϊν (Ε.Ρ.) ο μακροςκοπικόσ
ζλεγχοσ και θ παραλαβι. Η ςχετικι κατανομή των μεγεθϊν των παραδοκζντων τεμαχίων (ΧSXXXL) κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ αντίςτοιχθσ Σφμβαςθσ.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Οι ζλεγχοι κα γίνουν δειγματολθπτικά ςε πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ.
Ζλεγχοσ ςυςκευαςίασ
Θα πραγματοποιθκεί δειγματολθψία ςτισ ςυςκευαςίεσ με τθ χριςθ του ακόλουκου πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Μζγεκοσ παρτίδασ
Μζγεκοσ δείγματοσ
Αποδεκτόσ αρικμόσ
(Τεμάχια)
(Τεμάχια)
ελαττωματικϊν τεμαχίων
2 – 90
3
0
91 – 280
13
1
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8
8.1

8.2

9
9.1
9.2

10

281 – 500
20
2
501 – 1.200
32
3
1.201 – 3.200
50
5
3.201 – 10.000
80
7
Ωσ ελαττωματικό κεωρείται ζνα τεμάχιο του δείγματοσ, όταν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι
αςυμφωνία με τα αναγραφόμενα ςτισ §3 ζωσ και §6 (π.χ. φπαρξθ ακαλαίςκθτων ςθμείων και
ατελειϊν ςτθν ραφι-καταςκευι, όπωσ ξζφτια ςτισ ραφζσ, παραμορφϊςεισ (ξεχειλϊματα) και
άκομψεσ πτυχϊςεισ, ανομοιομορφία χρωματιςμοφ και φινιρίςματοσ, επιφανειακά εξωτερικά
ελαττϊματα, όπωσ ςκιςίματα, τρφπεσ, καψίματα, μόνιμα ςτίγματα, κθλίδεσ ι οποιαδιποτε
αλλοίωςθ τθσ επιφάνειασ του υφάςματοσ, κ.ά.) κακϊσ και όταν διαπιςτωκεί ςχίςιμο ι
ςθμαντικι παραμόρφωςθ του χαρτοκιβωτίου.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει ζνα αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιητικοφ
υμμόρφωςησ υςτήματοσ Διαχείριςησ τθσ Ποιότητασ κατά ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν
από Διαπιςτευμζνο Φορζα, για το δθλωκζν ςτθν §3.1.3 εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ
χιτωνίων κακϊσ και πιςτοποίηςη για τθν αντίςταςθ υπζρυκρου φάςματοσ (§4.1).

ΝΑΙ

ΕΓΓΤΗΗ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (6) μηνϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, με τθν προχπόκεςθ τθσ πιςτισ εφαρμογισ των κανόνων ςυντιρθςθσ
του είδουσ (§5.6), με υποχρζωςη αντικατάςταςησ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.
Σε περίπτωςθ μη αντιςτοιχίασ των παραδοκζντων μεγεκϊν με τα παραγγελκζντα, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτήςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.

ΝΑΙ

NAI

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Χρόνοσ παράδοςησ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ, κα είναι ζξι (06) μήνεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
Σόποσ παράδοςησ & Δείγμα: Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ. To Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι κελιςουν να το ελζγξουν, βρίςκεται
οσ
ςτο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (3 όροφοσ) ςτθν ΑΡ.ΙΜ. (κατόπιν ςυνεννοιςεωσ).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 τθσ παροφςασ.
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1

ANTIKEIMENO
Η παροφςα Σεχνική Προδιαγραφή (Τ.Ρ.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ παντελονιϊν
επιχειριςεων, χρϊματοσ βακφ κυανοφ, για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.,
ςφμφωνα με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:

2

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΡΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ
ΒΑΘΥ ΚΥΑΝΟ

ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ
Ο ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΘΑ
ΥΡΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΡΟ
ΤΗΝ ΕΡΙΣΡΕΥΔΟΥΣΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΙΝ
ΤΗΝ ΥΡΟΓΑΦΗ
ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ/
ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,
ΡΥΛΗ Ε1 – Ε2,
ΡΕΙΑΙΑΣ

TEMAXIO

ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ
ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ
ΑΡΟ ΤΗΝ
ΕΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΥΡΟΓΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΝΑΙ
14.000

ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςημο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ (Ε.Υ.) (το οποίο κεωρείται
αντιπροςωπευτικό ωσ προσ τισ αναλογίεσ του για όλα τα μεγζκθ) προςδιορίηονται θ απόχρωςθ
του υφάςματοσ καταςκευισ του παντελονιοφ, θ φφανςι του, ο τρόποσ ραφισ-καταςκευισ του
κακϊσ και θ γενικι μακροςκοπικι εμφάνιςθ αυτοφ, όπωσ μορφι, ευκαμψία, αφι, κακαρότθτα, ΝΑΙ
φινίριςμα, κ.ά. Πταν υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ του Ε.Δ. και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν
των Σ.Π. που δε διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Ε.Δ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ.
τθσ Ε.Τ. δεν ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.

3

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

3.1

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.2

Τα παντελόνια κα είναι καινοφρια. Θα είναι τμιμα τθσ ςτολισ ACU (Army Combat Uniform),
ΝΑΙ
ςχιματοσ και απόχρωςθσ απολφτωσ ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
Τα παντελόνια κα είναι άρτιασ, επιμελθμζνθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, που κα εξαςφαλίηει
άνεςθ ςτθν εφαρμογι, άριςτθ εμφάνιςθ κακϊσ και διατιρθςθ αυτϊν ςτθν αρχικι τουσ μορφι για ΝΑΙ
μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
Η ραφι-καταςκευι των παντελονιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των κατωτζρω §3.2 ζωσ και
§5 και πάντα ςε ςυνδυαςμό με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ πρζπει ΝΑΙ
να δθλϊςει το εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ (επωνυμία-διεφκυνςθ).
ΔΙΑΣΑΕΙ
o

N
Μήκοσ (cm)
Πλάτοσ (cm)
Ανοχή: ± 1cm

ΧS
108
36

S
110
39

M
112
42

L
113
45

XL
114
49

XXL
115
52

XXXL
116
55

ΝΑΙ

4

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

4.1

Η ςφνκεςθ του υφάςματοσ του παντελονιοφ κα είναι βαμβάκι 80% (±5%) και πολυεςτζρασ 20%
ΝΑΙ
2
(±5%), βάρουσ τουλάχιςτον 225gr/m , άριςτθσ ποιότθτασ και χρϊματοσ βακφ κυανοφ (NAVY BLUE-
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ΕΙΔΟ 1: ΤΠΟΕΙΔΟ Β: ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ (ΠΕΡΙΚΕΛΙΔΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

4.3
4.4

DARK), απολφτωσ όμοιου με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. και θ απόχρωςι του κα ταυτίηεται με των δφο άλλων
υποειδϊν (χιτϊνιο-ηϊνθ). Το φφαςμα, για επιχειρθςιακοφσ λόγουσ, κα είναι πιςτοποιθμζνο για
αντίςταςη ςτθν εμφάνιςι του ςτο υπζρυκρο φάςμα, δθλαδι τθν μείωςη του υπζρυκρου ίχνουσ
του (infra-red resistance).
Η φφανςι του να ζχει γίνει με ειδικι τεχνικι ενίςχυςθσ, που το κακιςτά ανκεκτικό ςε ςκίςιμο,
ΝΑΙ
αλλά και ςτθν περίπτωςθ που ςκιςτεί να διακόπτεται θ ηθμιά ςτο ελάχιςτο (ςχεδίαςθ Rip-Stop).
Στθν μζςθ του παντελονιοφ υπάρχουν τζςςερισ αυξομειοφμενεσ ελαςτικζσ ταινίεσ αντοχισ
ΝΑΙ
μαφρου χρϊματοσ, διαςτάςεων 3,5x8εκ., κατάλλθλεσ για τθν προςαρμογι του μικουσ τθσ ηϊνθσ.
Στθν καταςκευι του παντελονιοφ περιλαμβάνονται αρκετά τμιματα κυανισ αυτόδετθσ ταινίασ
ΝΑΙ
Velcro (αρςενικό & κθλυκό), διαφορετικϊν διαςτάςεων.

5

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ

5.1

Το παντελόνι κλείνει με μεταλλικό κοφμπωμα (τρουκ) και μεταλλικό φερμουάρ αντοχισ και
φζρει εςωτερικό κουμπί αςφαλείασ ενϊ ςτθ μζςθ ςτερεϊνεται με δφο ηεφγθ ελαςτικϊν ταινιϊν
(§4.3) που βρίςκονται εκατζρωκεν του φερμουάρ για διευκόλυνςθ των κινιςεων του ςϊματοσ,
με όλθ τθν καταςκευι να είναι απολφτωσ ςφμφωνθ με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. Ρεριμετρικά τθσ μζςθσ
υπάρχουν επτά κθλιζσ από τισ οποίεσ διζρχεται θ ηϊνθ, εκ των οποίων οι δφο μπροςτινζσ είναι
διαςτάςεων 4,5x6εκ. περίποσ, με επιπλέον ύθαζμα μπροζηά για ζσγκράηηζη κλειδιών,
κ.ά. ενώ οι σπόλοιπες πένηε είναι διαςτάςεων 2,5x6εκ.

ΝΑΙ

Το παντελόνι φζρει εμπρόσ δφο λοξζσ εςωτερικζσ (χωνευτζσ) τςζπεσ (κυλάκια), ςτισ οποίεσ
παρζχεται επιπλζον φφαςμα για τθν προςαρμογι μαχαιριϊν, φακϊν, κ.ά. ενϊ οι δφο μεγάλεσ
πλαϊνζσ (μθριαίεσ) είναι εξωτερικζσ με κάλυμμα (καπάκι), ζχοντασ μία ενδιάμεςθ και κάκετθ
πτυχι, και κλείνουν με δφο ημήμαηα ηαινίας Velcro διαζηάζεων 3x7εκ. Οι δύο πίζω ηζέπες
είναι τωνεσηές με καπάκι και κλείνοσν με ημήμα ηαινίας Velcro διαζηάζεων 2x10εκ.

ΝΑΙ

5.2

5.3
5.4

5.5

Κάτω από το φψοσ τθσ μζςθσ, εκατζρωκεν τθσ βουβωνικισ περιοχισ υπάρχουν δφο μικρζσ
ΝΑΙ
μπροςτινζσ εςωτερικζσ τςζπεσ ανοίγματοσ 9εκ. και βάκουσ 11x13εκ. περίπου.
Σε κάκε μπατηάκι ςτο φψοσ τθσ γάμπασ υπάρχει μια εξωτερικι τςζπθ με καπάκι διαςτάςεων
11x19εκ. για αποκικευςθ επιδζςμου, ςυλλογι επιβίωςθσ, κ.ά. Υπάρχουν κικεσ για προςτατευτικό
εξοπλιςμό ςτα γόνατα και τα μπατηάκια ςτο κάτω μζροσ τουσ κλείνουν με Velcro για καλφτερθ ΝΑΙ
μόνωςθ. Ρίςω και ςτο φψοσ των γλουτϊν υπάρχουν ενιςχυμζνα τμιματα ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ
Ε.Τ. Πλεσ οι κικεσ και τςζπεσ κλείνουν με Velcro υψθλισ ποιότθτασ.
Κάκε παντελόνι κα φζρει υφαςμάτινθ ανεξίτθλθ ετικζτα, όπου κα αναγράφονται το μζγεκοσ, θ
ςφνκεςθ, θ επωνυμία του καταςκευαςτι και τα διεκνι ςφμβολα με τισ οδθγίεσ φροντίδασ του
είδουσ, όπωσ κακαριςμοφ, ςιδερϊματοσ, ςτεγνϊματοσ, κ.ά.

ΝΑΙ

5.6

Η ραφι-ςυνζνωςθ των τμθμάτων του παντελονιοφ και θ καταςκευι αυτοφ κακϊσ και ο
χρωματιςμόσ του κα είναι απολφτωσ όμοια με του Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.

ΝΑΙ

6

ΤΚΕΤΑΙΕ - ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ

6.1

Πρωτογενήσ ςυςκευαςία: Κάκε παντελόνι κα είναι ςιδερωμζνο και διπλωμζνο μζςα ςε διάφανθ
πλαςτικι κικθ με οπζσ, επί τθσ οποίασ κα φζρεται αυτοκόλλθτθ ετικζτα με τθν περιγραφι του
υλικοφ, το μζγεκοσ, τθν επωνυμία του καταςκευαςτι και τον αρικμό-ζτοσ τθσ Σφμβαςθσ.

6.2

ΝΑΙ

Δευτερογενήσ ςυςκευαςία: Κατάλλθλοσ αρικμόσ πρωτογενϊν ςυςκευαςιϊν κα ςυςκευάηονται ςε
πεντάφυλλο χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με ΝΑΙ
κατάλλθλθ ταινία (κολλθτικι ι τςζρκι).

2
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7
7.1

7.2

7.3
7.4

Επιςημάνςεισ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ: Στο εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο αυτισ
κα αναγράφονται τα παρακάτω:
6.3.1 Ρεριγραφι του υλικοφ.
6.3.2 Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον διαφζρουν.
ΝΑΙ
6.3.3 Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
6.3.4 Μζγεκοσ παντελονιοφ.
6.3.5 Μινασ και ζτοσ καταςκευισ.
6.3.6 Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ςυνολικι ποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά από τον
προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα (ανεξαρτιτωσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ). Ο
προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ςε δφο (2) παρτίδεσ, ΝΑΙ
δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ παραδόςεισ. ΟΙ δειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα
πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ (τμθματικζσ παραδόςεισ). Τα ανωτζρω ιςχφουν και
για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ςτθν Επιτροπι
Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Υπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςησ των προσ παράδοςθ
ειδϊν με τισ Σ.Π. ωσ προσ τθ ςφνκεςθ και τθν ποιότθτα του υφάςματοσ. Ραράλλθλα υποχρεοφται
να κατακζςει, επί ποινή απόρριψησ, ζνα (1) αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθν Ε.Τ. (Δ.Ρ. ΣΤ’),
τουλάχιςτον τρεισ (03) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ οποία εν
ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι περί αποδοχήσ/απόρριψησ του
ΝΑΙ
δείγματοσ. Τα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ κα
κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται από τθν Ε.Τ. και κα αποτελζςουν κατά το
ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα δείγματα, βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί
από τθν Επιτροπή Παραλαβϊν (Ε.Ρ.) ο μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και θ παραλαβι. Η ςχετικι
κατανομή των μεγεθϊν των παραδοκζντων τεμαχίων (ΧS-XXXL) κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο
κείμενο τθσ αντίςτοιχθσ Σφμβαςθσ.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
ΝΑΙ
Οι ζλεγχοι κα γίνουν δειγματολθπτικά ςε πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ.
Ζλεγχοσ ςυςκευαςίασ
Θα πραγματοποιθκεί δειγματολθψία ςτισ ςυςκευαςίεσ με τθ χριςθ του ακόλουκου πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Μζγεκοσ παρτίδασ
Μζγεκοσ δείγματοσ
Αποδεκτόσ αρικμόσ
(Τεμάχια)
(Τεμάχια)
ελαττωματικϊν τεμαχίων
2 – 90
3
0
91 – 280
13
1
281 – 500
20
2
501 – 1.200
32
3
ΝΑΙ
1.201 – 3.200
50
5
3.201 – 10.000
80
7
Ωσ ελαττωματικό κεωρείται ζνα τεμάχιο του δείγματοσ, όταν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι
αςυμφωνία με τα αναγραφόμενα ςτισ §3 ζωσ και §6 (π.χ. φπαρξθ ακαλαίςκθτων ςθμείων και
ατελειϊν ςτθν ραφι-καταςκευι, όπωσ ξζφτια ςτισ ραφζσ, παραμορφϊςεισ (ξεχειλϊματα) και
άκομψεσ πτυχϊςεισ, ανομοιομορφία χρωματιςμοφ και φινιρίςματοσ, επιφανειακά εξωτερικά
ελαττϊματα, όπωσ ςκιςίματα, τρφπεσ, καψίματα, μόνιμα ςτίγματα, κθλίδεσ ι οποιαδιποτε
αλλοίωςθ τθσ επιφάνειασ του υφάςματοσ, κ.ά.) κακϊσ και όταν διαπιςτωκεί ςχίςιμο ι ςθμαντικι
παραμόρφωςθ του χαρτοκιβωτίου.

3

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

AΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ENOTHTA
6.3

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

8
8.1

8.2

9
9.1
9.2

10

Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει ζνα αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιητικοφ
υμμόρφωςησ υςτήματοσ Διαχείριςησ τθσ Ποιότητασ κατά ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν
ΝΑΙ
από Διαπιςτευμζνο Φορζα, για το δθλωκζν ςτθν §3.1.3 εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ
παντελονιϊν κακϊσ και πιςτοποίηςη για τθν αντίςταςθ υπζρυκρου φάςματοσ (§4.1).
ΕΓΓΤΗΗ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (6) μηνϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, με τθν προχπόκεςθ τθσ πιςτισ εφαρμογισ των κανόνων ςυντιρθςθσ του
είδουσ (§5.5), με υποχρζωςη αντικατάςταςησ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ
του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.
Σε περίπτωςθ μη αντιςτοιχίασ των παραδοκζντων μεγεκϊν με τα παραγγελκζντα, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτήςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.

ΝΑΙ

NAI

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Χρόνοσ παράδοςησ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
ΝΑΙ
παροφςασ, κα είναι ζξι (06) μήνεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
Σόποσ παράδοςησ & Δείγμα: Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ. To Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι κελιςουν να το ελζγξουν, βρίςκεται ΝΑΙ
οσ
ςτο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (3 όροφοσ) ςτθν ΑΡ.ΙΜ. (κατόπιν ςυνεννοιςεωσ).
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν,
ΝΑΙ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 τθσ παροφςασ.

4

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

AΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ENOTHTA
7.5

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

1

ANTIKEIMENO
Η παροφςα Σεχνική Προδιαγραφή (Τ.Ρ.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ ηωνϊν με πόρπθ
Λ.Σ., χρϊματοσ βακφ κυανοφ, για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., ςφμφωνα με
τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:
Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΖΩΝΗ
ΜΕ
ΡΟΡΗ Λ.Σ.
ΒΑΘΥ ΚΥΑΝΗ

ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΘ
Ο ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΘΑ
ΥΡΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΡΟ
ΤΗΝ ΕΡΙΣΡΕΥΔΟΥΣΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΙΝ
ΤΗΝ ΥΡΟΓΑΦΗ
ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ/
ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,
ΡΥΛΗ Ε1 – Ε2,
ΡΕΙΑΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ
TEMAXIO

ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΘ
ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ
ΑΡΟ ΤΗΝ
ΕΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΥΡΟΓΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΝΑΙ
7.000

ΕΠΙΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςημο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ (Ε.Υ.) προςδιορίηονται θ ακριβισ
απεικόνιςθ τθσ πόρπθσ, οι προβλεπόμενεσ διαςτάςεισ τθσ ηϊνθσ κακϊσ και θ γενικι
μακροςκοπικι εμφάνιςθ αυτισ. Πταν υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ του Ε.Δ. και των διαφόρων
χαρακτθριςτικϊν των Σ.Π. που δε διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Ε.Δ.
Οπωςδιποτε το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. δεν ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και
ελαττϊματα.

3

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

3.1

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

3.1.1

3.1.2

Οι ηϊνεσ κα είναι καινοφριεσ. Θα είναι ςυνκετικζσ, βακφ κυανοφ χρϊματοσ (NAVY BLUE-DARK),
απολφτωσ ίδιασ απόχρωςθσ με των δφο άλλων υποειδϊν (χιτϊνιο-παντελόνι) και κα καταλιγουν
ςτο μεν αριςτερό άκρο ςε ορειχάλκινθ, επίχρυςθ, αποςπϊμενθ, κυρτι πόρπθ και ςτο δε δεξιό ςε
ορειχάλκινο, επίχρυςο ζλαςμα ζνωςθσ. Στο κζντρο του εμπρόςκιου τμιματοσ τθσ πόρπθσ να
υπάρχει ανάγλυφο το διακριτικό ςιμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απολφτωσ ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
Οι ηϊνεσ κα είναι επιμελθμζνθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, που κα εξαςφαλίηει άψογθ
εμφάνιςθ κακϊσ και διατιρθςθ αυτϊν ςτθν αρχικι τουσ μορφι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.

3.1.3

Η καταςκευι των ηωνϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των κατωτζρω §3.2 ζωσ και §5 και
πάντα ςε ςυνδυαςμό με το Ε.Δ. τθσ E.Y. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ πρζπει να
δθλϊςει το εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ (επωνυμία-διεφκυνςθ).

3.2

ΔΙΑΣΑΕΙ

3.2.1

ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΙΜΑΝΣΑ
Μικοσ: 135 ± 1εκ.
Ρλάτοσ: 4 ± 0,1εκ.
Ράχοσ: 0,3 ± 0,02εκ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

1

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

AΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ENOTHTA

ΕΙΔΟ 1: ΤΠΟΕΙΔΟ Γ: ΗΩΝΘ (ΗΩΣΘΡΑ) ΜΕ ΠΟΡΠΘ Λ..
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΘ ΠΟΡΠΘ
Μικοσ: 6 ± 0,1εκ.
Ρλάτοσ: 4,5 ± 0,1εκ.
Ράχοσ: 1 ± 0,05εκ.

ΝΑΙ

4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

4.1

Υλικό/χρϊμα ιμάντα: ςυνκετικό/βακφ κυανό

ΝΑΙ

4.2

Υλικό/χρϊμα πόρπησ – ελάςματοσ ζνωςησ: ορειχάλκινο/επίχρυςο

ΝΑΙ

5

ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ - ΚΑΣΑΚΕΤΘ

5.1

ΙΜΑΝΣΑ

5.1.1

Ο ιμάντασ κα είναι ςυνκετικόσ και ο τφποσ φφανςισ του κα είναι ακριβϊσ όπωσ ςτο Ε.Δ.

ΝΑΙ

5.1.2

Η φφανςθ κα πρζπει να είναι θ ίδια ςε όλο το μικοσ του ιμάντα και θ απόχρωςι του κα είναι
βακφ κυανό.

ΝΑΙ

5.1.3

Το ζλαςμα ζνωςθσ, αναδιπλοφμενο ςτο δεξί άκρο του ιμάντα κα ζχει πλάτοσ 1,5εκ. περίπου.

ΝΑΙ

5.2

ΠΟΡΠΘ

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4

Η πόρπθ αποτελείται από δφο τμιματα (εμπρόςκιο και οπίςκιο), τα οποία ενϊνονται μεταξφ
τουσ με αναδίπλωςθ τεςςάρων ελαςμάτων του εμπρόςκιου τμιματοσ ςτο πίςω.
Στο κζντρο του εμπρόςκιου τμιματοσ κα υπάρχει ανάγλυφη παράςταςη του διακριτικοφ
ςιματοσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
Η καταςκευι των μεταλλικϊν μερϊν πρζπει να είναι επιμελθμζνθ και απαραιτιτωσ
απαλλαγμζνθ από γρζηια και άλλεσ ατζλειεσ και θ απόχρωςθ τουσ να είναι χρυςι. Πλεσ οι
ορατζσ επιφάνειεσ τθσ ηϊνθσ πρζπει να ζχουν ςτιλπνι επιφάνεια ενϊ οι μθ ορατζσ (οπίςκιο
τμιμα πόρπθσ) μπορεί να είναι και ματ.
Ο πείροσ ςφςφιξθσ τθσ ηϊνθσ να ζχει μικοσ λίγο μεγαλφτερο του φψουσ τθσ πόρπθσ, ζτςι ϊςτε
να μπορεί να μετατοπίηεται ελεφκερα. Τα κεφάλια ςτα άκρα του πείρου πρζπει να είναι ενιαία
με το ςτζλεχόσ του και όχι ςυγκολλθμζνα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται απόλυτθ ςτερεότθτα. Η
διάμετροσ των κεφαλιϊν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τα αυλάκια κίνθςισ του (μθχανιςμόσ
ολίςκθςθσ), για να αποφεφγεται θ απϊλειά του. Το ςτζλεχοσ του πείρου περιμετρικά να ζχει
άγρια (όχι λεία) επιφάνεια, ζτςι ϊςτε να αςφαλίηει τθ ηϊνθ με απλι μετατόπιςι του ςτο
επικυμθτό ςθμείο.
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ΤΚΕΤΑΙΕ - ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ

6.1

Πρωτογενήσ ςυςκευαςία: Κάκε τεμάχιο τοποκετείται ςε μικρι διάφανθ κλειςτι ςυςκευαςία, θ
οποία περιζχει ετικζτα όπου αναγράφεται ο καταςκευαςτισ και το μικοσ του ιμάντα.

6.2

6.3

Δευτερογενήσ ςυςκευαςία: Κατάλλθλοσ αρικμόσ ηωνϊν κα ςυςκευάηονται ςε πεντάφυλλο
χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με κατάλλθλθ
ταινία (κολλθτικι ι τςζρκι).
Επιςημάνςεισ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ: Στο εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο αυτισ
κα αναγράφονται τα παρακάτω:

2

NAI
NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

AΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ENOTHTA
3.2.2

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

6.3.1 Ρεριγραφι του υλικοφ.
6.3.2 Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον διαφζρουν.
6.3.3 Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
6.3.4 Μινασ και ζτοσ καταςκευισ.
6.3.5 Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.
7
7.1

7.2

7.3
7.4

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Η ςυνολικι ποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά από τον
προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα (ανεξαρτιτωσ
του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ).
Ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ςε δφο (2)
παρτίδεσ, δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ παραδόςεισ. ΟΙ δειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα
πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ (τμθματικζσ παραδόςεισ). Τα ανωτζρω ιςχφουν
και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Υπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςησ των προσ
παράδοςθ ειδϊν με τισ Σ.Π. ωσ προσ τθν ποιότθτα των υλικϊν καταςκευισ. Ραράλλθλα
υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινή απόρριψησ, ζνα (1) αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθν Ε.Τ.
(Δ.Ρ. ΣΤ’), τουλάχιςτον τρεισ (03) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ
οποία εν ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι περί
αποδοχήσ/απόρριψησ του δείγματοσ. Τα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των
προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται
από τθν Ε.Τ. και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα δείγματα,
βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπή Παραλαβϊν (Ε.Ρ.) ο μακροςκοπικόσ
ζλεγχοσ και θ παραλαβι.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Οι ζλεγχοι κα γίνουν δειγματολθπτικά ςε πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ.
Ζλεγχοσ ςυςκευαςίασ
Θα πραγματοποιθκεί δειγματολθψία ςτισ ςυςκευαςίεσ με τθ χριςθ του ακόλουκου πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Μζγεκοσ παρτίδασ
Μζγεκοσ δείγματοσ
Αποδεκτόσ αρικμόσ
(Τεμάχια)
(Τεμάχια)
ελαττωματικϊν τεμαχίων
2 – 90
3
0
91 – 280
13
1
281 – 500
20
2
501 – 1.200
32
3
1.201 – 3.200
50
5
3.201 – 10.000
80
7

7.5

Ωσ ελαττωματικό κεωρείται ζνα τεμάχιο του δείγματοσ, όταν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι
αςυμφωνία με τα αναγραφόμενα ςτισ §3 ζωσ και §6 (π.χ. φπαρξθ ακαλαίςκθτων ςθμείων και
ατελειϊν ςτθν πόρπθ, ξζφτια/ςχιςίματα ςτον ιμάντα, επιφανειακά εξωτερικά ελαττϊματα ι
οποιαδιποτε αλλοίωςθ τθσ ςτιλπνισ επιφάνειασ των μεταλλικϊν μερϊν, κ.ά.) κακϊσ και όταν
διαπιςτωκεί ςχίςιμο ι ςθμαντικι παραμόρφωςθ του χαρτοκιβωτίου.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει ζνα αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιητικοφ
υμμόρφωςησ υςτήματοσ Διαχείριςησ τθσ Ποιότητασ κατά ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν
από Διαπιςτευμζνο Φορζα, για το δθλωκζν ςτθν §3.1.3 εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ
ηωνϊν.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

AΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ENOTHTA

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

8

9
9.1
9.2

10

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ
Χρόνοσ παράδοςησ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ, κα είναι ζξι (06) μήνεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
Σόποσ παράδοςησ & Δείγμα: Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ. To Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι κελιςουν να το ελζγξουν, βρίςκεται
οσ
ςτο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (3 όροφοσ) ςτθν ΑΡ.ΙΜ. (κατόπιν ςυνεννοιςεωσ).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 τθσ παροφςασ.

4

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΝΑΙ

ΕΓΓΤΘΘ

AΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (6) μηνϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, με υποχρζωςη αντικατάςταςησ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.

ENOTHTA

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

1

ANTIKEIMENO
Η παροφςα Σεχνική Προδιαγραφή (Τ.Ρ.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ Τ-SHIRT Λ.Σ.
(μπλουηάκια), χρϊματοσ βακφ κυανοφ, για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.,
ςφμφωνα με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:

2

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Τ-SHIRT
Λ.Σ.
ΒΑΘΥ ΚΥΑΝΟ

ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ

ΔΕΙΓΜΑ

Ο ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΘΑ
ΥΡΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΡΟ
ΤΗΝ ΕΡΙΣΡΕΥΔΟΥΣΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΙΝ ΤΗΝ
ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ/
ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,
ΡΥΛΗ Ε1 – Ε2,
ΡΕΙΑΙΑΣ

ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ
ΕΞΙ (06)
ΜΗΝΕΣ ΑΡΟ
ΤΗΝ
ΕΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΥΡΟΓΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

TEMAXIO

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΝΑΙ
14.000

ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςημο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ (Ε.Υ.) (το οποίο κεωρείται
αντιπροςωπευτικό ωσ προσ τισ αναλογίεσ του για όλα τα μεγζκθ) προςδιορίηονται θ απόχρωςθ
του υφάςματοσ καταςκευισ του T-SHIRT, θ φφανςι του, ο τρόποσ ραφισ-καταςκευισ του κακϊσ
και θ γενικι μακροςκοπικι εμφάνιςθ αυτοφ, όπωσ μορφι, ευκαμψία, αφι, κακαρότθτα,
φινίριςμα, κ.ά. Πταν υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ του Ε.Δ. και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν
των Σ.Π. που δε διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Ε.Δ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ.
τθσ Ε.Τ. δεν ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.

3

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

3.1

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.2

Τα T-SHIRT κα είναι καινοφρια. Θα είναι κοντομάνικα και κλειςτοφ τφπου, ςχιματοσ και
απόχρωςθσ απολφτωσ ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
Τα μπλουηάκια κα είναι άρτιασ, επιμελθμζνθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, που κα εξαςφαλίηει
άνεςθ ςτθν εφαρμογι, άριςτθ εμφάνιςθ κακϊσ και διατιρθςθ αυτϊν ςτθν αρχικι τουσ μορφι
για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
Η ραφι-καταςκευι των T-SHIRT κα γίνει ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των κατωτζρω §3.2 ζωσ και
§5 και πάντα ςε ςυνδυαςμό με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ
πρζπει να δθλϊςει το εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ (επωνυμίαδιεφκυνςθ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΙΑΣΑΕΙ
o

N
Μήκοσ (cm)
Πλάτοσ (cm)
Μήκοσ Μανικιοφ (cm)
Ανοχή: ± 1cm

XS
67
51
17

S
69
53
18

M
71
54
19

L
73
56
20

1

XL
76
58
21

XXL
78
62
22

XXXL
81
66
23

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

AΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ENOTHTA

ΕΙΔΟ 2: ΤΠΟΕΙΔΟ Α: Σ-SHIRT Λ..
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
2

4.1

4.2

Η ςφνκεςθ του υφάςματοσ του T-SHIRT κα είναι βαμβάκι 100%, βάρουσ τουλάχιςτον 180gr/m ,
άριςτθσ ποιότθτασ και χρϊματοσ βακφ κυανοφ (NAVY BLUE-DARK), απολφτωσ όμοιου με το Ε.Δ.
τθσ Ε.Τ. και θ απόχρωςι του κα ταυτίηεται με του άλλου υποείδουσ (τηόκεχ).
Ο καταςκευαςτισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO και το φφαςμα πρζπει να ζχει
πιςτοποιθτικό ποιότθτασ OEKO-TEX® STANDARD 100.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

5

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ

5.1

Το μπλουηάκι αποτελείται από ζνα ενιαίο τμιμα, δθλαδι χωρίσ πλαϊνζσ ραφζσ (seamless), τα
μανίκια και το περιλαίμιο.

ΝΑΙ

5.2

Μπροςτά και αριςτερά ςτο φψοσ του ςτζρνου κα υπάρχει κεντημζνο το διακριτικό ςιμα του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαμζτρου 8εκ.

ΝΑΙ

5.3

Τα μανίκια φτάνουν ςτο μζςο περίπου τθσ απόςταςθσ μεταξφ ϊμου και αγκϊνα και ςτο κζντρο
του αριςτεροφ μανικιοφ κα υπάρχει κεντημζνη θ Ελλθνικι Σθμαία, διαςτάςεων 4x6εκ.

ΝΑΙ

Το περιλαίμιο είναι κλειςτοφ τφπου, ενϊνεται με το ενιαίο τμιμα με διπλι ραφι και ςτο πίςω
μζροσ του φζρει υφαςμάτινθ ανεξίτθλθ ετικζτα, όπου κα αναγράφονται το μζγεκόσ του, θ
επωνυμία του καταςκευαςτι, θ ςφνκεςθ του υφάςματοσ και τα διεκνι ςφμβολα με τισ οδθγίεσ
φροντίδασ του είδουσ (κακαριςμοφ, ςιδερϊματοσ, ςτεγνϊματοσ κ.ά.).

ΝΑΙ

5.5

Η ραφι-ςυνζνωςθ των τμθμάτων του T-SHIRT και θ καταςκευι αυτοφ κακϊσ και ο
χρωματιςμόσ του κα είναι απολφτωσ όμοια με του Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.

ΝΑΙ

6

ΤΚΕΤΑΙΕ - ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ

6.1

Πρωτογενήσ ςυςκευαςία: Κάκε μπλουηάκι κα είναι ςιδερωμζνο και διπλωμζνο μζςα ςε
διάφανθ πλαςτικι κικθ με οπζσ, επί τθσ οποίασ κα φζρεται αυτοκόλλθτθ ετικζτα με τθν
περιγραφι του υλικοφ, το μζγεκοσ, τθν επωνυμία του καταςκευαςτι και τον αρικμό-ζτοσ τθσ
Σφμβαςθσ.

5.4

6.2

6.3

7
7.1

Δευτερογενήσ ςυςκευαςία: Κατάλλθλοσ αρικμόσ πρωτογενϊν ςυςκευαςιϊν κα ςυςκευάηονται
ςε πεντάφυλλο χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με
κατάλλθλθ ταινία (κολλθτικι ι τςζρκι).
Επιςημάνςεισ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ: Στο εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο αυτισ
κα αναγράφονται τα παρακάτω:
6.3.1 Ρεριγραφι του υλικοφ.
6.3.2 Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον διαφζρουν.
6.3.3 Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
6.3.4 Μζγεκοσ T-SHIRT.
6.3.5 Μινασ και ζτοσ καταςκευισ.
6.3.6 Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ςυνολικι ποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά από τον
προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα (ανεξαρτιτωσ
του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ).
Ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ςε δφο (2)

2

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

AΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ENOTHTA
4

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

7.3
7.4

παρτίδεσ, δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ παραδόςεισ. ΟΙ δειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα
πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ (τμθματικζσ παραδόςεισ). Τα ανωτζρω ιςχφουν
και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Υπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςησ των προσ
παράδοςθ ειδϊν με τισ Σ.Π. ωσ προσ τθ ςφνκεςθ και τθν ποιότθτα του υφάςματοσ. Ραράλλθλα
υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινή απόρριψησ, ζνα (1) αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθν Ε.Τ.
(Δ.Ρ. ΣΤ’), τουλάχιςτον τρεισ (03) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ
οποία εν ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι περί
αποδοχήσ/απόρριψησ του δείγματοσ. Τα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των
προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται
από τθν Ε.Τ. και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα δείγματα,
βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπή Παραλαβϊν (Ε.Ρ.) ο μακροςκοπικόσ
ζλεγχοσ και θ παραλαβι. Η ςχετικι κατανομή των μεγεθϊν των παραδοκζντων τεμαχίων (ΧSXXXL) κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ αντίςτοιχθσ Σφμβαςθσ.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Οι ζλεγχοι κα γίνουν δειγματολθπτικά ςε πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ.
Ζλεγχοσ ςυςκευαςίασ
Θα πραγματοποιθκεί δειγματολθψία ςτισ ςυςκευαςίεσ με τθ χριςθ του ακόλουκου πίνακα:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ

7.5

8
8.1

8.2

Μζγεκοσ παρτίδασ
Μζγεκοσ δείγματοσ
Αποδεκτόσ αρικμόσ
(Τεμάχια)
(Τεμάχια)
ελαττωματικϊν τεμαχίων
2 – 90
3
0
91 – 280
13
1
281 – 500
20
2
501 – 1.200
32
3
1.201 – 3.200
50
5
3.201 – 10.000
80
7
Ωσ ελαττωματικό κεωρείται ζνα τεμάχιο του δείγματοσ, όταν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι
αςυμφωνία με τα αναγραφόμενα ςτισ §3 ζωσ και §6 (π.χ. φπαρξθ ακαλαίςκθτων ςθμείων και
ατελειϊν ςτθν ραφι-καταςκευι, όπωσ ξζφτια ςτισ ραφζσ, παραμορφϊςεισ (ξεχειλϊματα) και
άκομψεσ πτυχϊςεισ, ανομοιομορφία χρωματιςμοφ και φινιρίςματοσ, επιφανειακά εξωτερικά
ελαττϊματα, όπωσ ςκιςίματα, τρφπεσ, καψίματα, μόνιμα ςτίγματα, κθλίδεσ ι οποιαδιποτε
αλλοίωςθ τθσ επιφάνειασ του υφάςματοσ, κ.ά.) κακϊσ και όταν διαπιςτωκεί ςχίςιμο ι
ςθμαντικι παραμόρφωςθ του χαρτοκιβωτίου.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει ζνα αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιητικοφ
υμμόρφωςησ υςτήματοσ Διαχείριςησ τθσ Ποιότητασ κατά ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν
από Διαπιςτευμζνο Φορζα, για το δθλωκζν ςτθν §3.1.3 εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ TSHIRT.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΓΓΤΗΗ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (6) μηνϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, με τθν προχπόκεςθ τθσ πιςτισ εφαρμογισ των κανόνων ςυντιρθςθσ
του είδουσ (§5.4), με υποχρζωςη αντικατάςταςησ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.
Σε περίπτωςθ μη αντιςτοιχίασ των παραδοκζντων μεγεκϊν με τα παραγγελκζντα, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτήςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.

3

ΝΑΙ

NAI

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

AΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ENOTHTA
7.2

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

9.1
9.2

10

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Χρόνοσ παράδοςησ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ, κα είναι ζξι (06) μήνεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
Σόποσ παράδοςησ & Δείγμα: Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ. To Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι κελιςουν να το ελζγξουν, βρίςκεται
οσ
ςτο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (3 όροφοσ) ςτθν ΑΡ.ΙΜ. (κατόπιν ςυνεννοιςεωσ).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 τθσ παροφςασ.

4

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

AΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ENOTHTA
9
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1

ANTIKEIMENO
Η παροφςα Σεχνική Προδιαγραφή (Τ.Ρ.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ καπζλων τφπου
τηόκεχ Λ.Σ., χρϊματοσ βακφ κυανοφ, για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.,
ςφμφωνα με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:
Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΚΑΡΕΛΟ
ΤΥΡΟΥ
ΤΖΟΚΕΫ Λ.Σ.
ΒΑΘΥ ΚΥΑΝΟ

ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΘ
Ο ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΘΑ
ΥΡΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΡΟ
ΤΗΝ ΕΡΙΣΡΕΥΔΟΥΣΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΙΝ ΤΗΝ
ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ/
ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,
ΡΥΛΗ Ε1 – Ε2,
ΡΕΙΑΙΑΣ

TEMAXIO

ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΘ
ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ
ΑΡΟ ΤΗΝ
ΕΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΥΡΟΓΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΝΑΙ
7.000

ΕΠΙΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςημο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ (Ε.Υ.) προςδιορίηονται θ απόχρωςθ
του υφάςματοσ καταςκευισ του τηόκεχ, θ φφανςι του, ο τρόποσ ραφισ-καταςκευισ του κακϊσ
και θ γενικι μακροςκοπικι εμφάνιςθ αυτοφ, όπωσ μορφι, ευκαμψία, αφι, κακαρότθτα,
φινίριςμα, κ.ά. Πταν υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ του Ε.Δ. και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν
των Σ.Π. που δε διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Ε.Δ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ.
τθσ Ε.Τ. δεν ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.

3

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

3.1

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.2

Τα τηόκεχ κα είναι καινοφρια. Θα ζχουν κεντθμζνο διακριτικό τθσ Υπθρεςίασ, ςχιματοσ και
απόχρωςθσ απολφτωσ ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
Τα τηόκεχ κα είναι επιμελθμζνθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, που κα εξαςφαλίηει άριςτθ
εμφάνιςθ κακϊσ και διατιρθςθ αυτϊν ςτθν αρχικι τουσ μορφι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα,
όπωσ και κατά τθ χριςθ τουσ.
Η ραφι-καταςκευι των τηόκεχ κα γίνει ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των κατωτζρω §3.2 ζωσ και §5
και πάντα ςε ςυνδυαςμό με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ πρζπει
να δθλϊςει το εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ (επωνυμίαδιεφκυνςθ).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΙΑΣΑΕΙ
Τα τηόκεχ κα είναι ενόσ μεγζκουσ (one size), διαμζτρου 20εκ. περίπου με ρυκμιηόμενο ιμάντα.

4

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ
2

Η ςφνκεςθ του υφάςματοσ του τηόκεχ κα είναι βαμβάκι 100%, βάρουσ τουλάχιςτον 180gr/m ,
άριςτθσ ποιότθτασ και χρϊματοσ βακφ κυανοφ (NAVY BLUE-DARK), απολφτωσ όμοιου με το Ε.Δ.
τθσ Ε.Τ. και θ απόχρωςι του κα ταυτίηεται με του άλλου υποείδουσ (T-SHIRT), ενϊ απαιτείται και
λωρίδα κυανισ αυτόδετθσ ταινίασ Velcro (αρςενικό & κθλυκό) ςτο ρυκμιηόμενο ιμάντα.

1

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
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ΕΙΔΟ 2: ΤΠΟΕΙΔΟ Β: ΚΑΠΕΛΟ (ΠΘΛΘΚΙΟ) ΣΤΠΟΤ ΣΗΟΚΕΫ Λ..
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

5.1
5.2
5.3

5.4

ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΚΑΣΑΚΕΤΘ
Στο κζντρο του εμπρόςκιου τμιματοσ (προμετωπίδα, φψουσ 9εκ.) κα υπάρχουν κεντημζνα με
χρυςή κλωςτι θ επωνυμία (ςτα ελλθνικά και αγγλικά) και το διακριτικό ςιμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ρρζπει να διακζτει ζξι κεντθτζσ ςτρογγυλζσ οπζσ περιμετρικά του κεφαλιοφ για καλφτερο
εξαεριςμό ςε απόςταςθ 8εκ. περίπου από το τελείωμα.
Το γείςο του ζχει μικοσ 8εκ., είναι από εφκαμπτο υλικό, καμπυλωτό για αιςκθτικοφσ λόγουσ και
είναι επενδυμζνο με φφαςμα όμοιο με του καπζλου ενϊ ςτο πίςω μζροσ του ζχει ρυκμιηόμενο
ιμάντα, που αςφαλίηει με λωρίδα Velcro, διαςτάςεων 2x8εκ.
Η εξωτερικι επζνδυςθ του γείςου να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερισ ςειρζσ ραφϊν για
μεγαλφτερθ αντοχι ςτο χρόνο.

5.5

Η ραφι-ςυνζνωςθ των τμθμάτων του τηόκεχ και θ καταςκευι αυτοφ κακϊσ και ο χρωματιςμόσ
του κα είναι απολφτωσ όμοια με του Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.

6

ΤΚΕΤΑΙΕ - ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ

6.1

Πρωτογενήσ ςυςκευαςία: Κατάλλθλοσ αρικμόσ καπζλων, ζωσ και 25, τοποκετοφνται ςε
διάφανθ κλειςτι ςυςκευαςία, θ οποία φζρει εξωτερικά αυτοκόλλθτθ ετικζτα με τον αρικμό
των περιεχόμενων τεμαχίων.

6.2

6.3

7
7.1

7.2

Δευτερογενήσ ςυςκευαςία: Κατάλλθλοσ αρικμόσ πρωτογενϊν ςυςκευαςιϊν κα ςυςκευάηονται
ςε πεντάφυλλο χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με
κατάλλθλθ ταινία (κολλθτικι ι τςζρκι).
Επιςημάνςεισ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ: Στο εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο αυτισ
κα αναγράφονται τα παρακάτω:
6.3.1 Ρεριγραφι του υλικοφ.
6.3.2 Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον διαφζρουν.
6.3.3 Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
6.3.4 Μινασ και ζτοσ καταςκευισ.
6.3.5 Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Η ςυνολικι ποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά από τον
προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα (ανεξαρτιτωσ
του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ).
Ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ςε δφο (2)
παρτίδεσ, δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ παραδόςεισ. ΟΙ δειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα
πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ (τμθματικζσ παραδόςεισ). Τα ανωτζρω ιςχφουν
και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Υπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςησ των προσ
παράδοςθ ειδϊν με τισ Σ.Π. ωσ προσ τθ ςφνκεςθ και τθν ποιότθτα του υφάςματοσ. Ραράλλθλα
υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινή απόρριψησ, ζνα (1) αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθν Ε.Τ.
(Δ.Ρ. ΣΤ’), τουλάχιςτον τρεισ (03) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ
οποία εν ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι περί
αποδοχήσ/απόρριψησ του δείγματοσ. Τα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των
προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται
από τθν Ε.Τ. και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα δείγματα,
βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπή Παραλαβϊν (Ε.Ρ.) ο μακροςκοπικόσ
ζλεγχοσ και θ παραλαβι.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

7.4

Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Οι ζλεγχοι κα γίνουν δειγματολθπτικά ςε πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ.
Ζλεγχοσ ςυςκευαςίασ
Θα πραγματοποιθκεί δειγματολθψία ςτισ ςυςκευαςίεσ με τθ χριςθ του ακόλουκου πίνακα:

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Μζγεκοσ παρτίδασ
(Τεμάχια)
2 – 90
91 – 280
281 – 500
501 – 1.200
1.201 – 3.200
3.201 – 10.000

7.5

8

Μζγεκοσ δείγματοσ
(Τεμάχια)
3
13
20
32
50
80

Αποδεκτόσ αρικμόσ
ελαττωματικϊν τεμαχίων
0
1
2
3
5
7

Ωσ ελαττωματικό κεωρείται ζνα τεμάχιο του δείγματοσ, όταν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι
αςυμφωνία με τα αναγραφόμενα ςτισ §3 ζωσ και §6 (π.χ. φπαρξθ ακαλαίςκθτων ςθμείων και
ατελειϊν ςτθν ραφι-καταςκευι, όπωσ ξζφτια ςτισ ραφζσ, παραμορφϊςεισ (ξεχειλϊματα) και
άκομψεσ πτυχϊςεισ, ανομοιομορφία χρωματιςμοφ και φινιρίςματοσ, επιφανειακά εξωτερικά
ελαττϊματα, όπωσ ςκιςίματα, τρφπεσ, καψίματα, μόνιμα ςτίγματα, κθλίδεσ ι οποιαδιποτε
αλλοίωςθ τθσ επιφάνειασ του υφάςματοσ, κ.ά.) κακϊσ και όταν διαπιςτωκεί ςχίςιμο ι
ςθμαντικι παραμόρφωςθ του χαρτοκιβωτίου.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει ζνα αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιητικοφ
υμμόρφωςησ υςτήματοσ Διαχείριςησ τθσ Ποιότητασ κατά ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν
από Διαπιςτευμζνο Φορζα, για το δθλωκζν ςτθν §3.1.3 εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ
καπζλων.

9.1
9.2

10

ΝΑΙ

ΕΓΓΤΘΘ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (6) μηνϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, με υποχρζωςη αντικατάςταςησ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.

9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ
Χρόνοσ παράδοςησ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ, κα είναι ζξι (06) μήνεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
Σόποσ παράδοςησ & Δείγμα: Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ. To Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι κελιςουν να το ελζγξουν, βρίςκεται
οσ
ςτο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (3 όροφοσ) ςτθν ΑΡ.ΙΜ. (κατόπιν ςυνεννοιςεωσ).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 τθσ παροφςασ.
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1

ANTIKEIMENO
Η παροφςα Σεχνική Προδιαγραφή (Τ.Ρ.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ μάλλινων
πουλόβερ, χρϊματοσ βακφ κυανοφ, για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., ςφμφωνα
με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:
Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΡΟΥΛΟΒΕ
ΜΑΛΛΙΝΟ
ΒΑΘΥ ΚΥΑΝΟ
(ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΡΟΥ
/WOOLYPOOLY)

ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΘ
Ο ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΘΑ
ΥΡΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΡΟ
ΤΗΝ ΕΡΙΣΡΕΥΔΟΥΣΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΙΝ ΤΗΝ
ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ/
ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,
ΡΥΛΗ Ε1 – Ε2,
ΡΕΙΑΙΑΣ

TEMAXIO

ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΘ
ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ
ΑΡΟ ΤΗΝ
ΕΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΥΡΟΓΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΟΣΘΣΑ

7.000

ΕΠΙΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςημο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ (Ε.Υ.) (το οποίο κεωρείται
αντιπροςωπευτικό ωσ προσ τισ αναλογίεσ του για όλα τα μεγζκθ) προςδιορίηονται θ ακριβισ
απόχρωςθ του πουλόβερ, θ πλζξθ του, ο τρόποσ ραφισ-καταςκευισ του κακϊσ και θ γενικι
μακροςκοπικι εμφάνιςθ αυτοφ, όπωσ μορφι, ελαςτικότθτα, αφι, φινίριςμα, κ.ά. Πταν
υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ του Ε.Δ. και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν των Σ.Π. που δε
διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Ε.Δ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. δεν
ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.

3

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

3.1

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2

ΝΑΙ

Τα πουλόβερ κα είναι καινοφρια. Θα είναι πλεκτά, ςχιματοσ και απόχρωςθσ απολφτωσ
ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
Τα πουλόβερ κα είναι επιμελθμζνθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, που κα εξαςφαλίηει άνεςθ ςτθν
εφαρμογι, άριςτθ εμφάνιςθ κακϊσ και διατιρθςθ αυτϊν ςτθν αρχικι τουσ μορφι για μεγάλο
χρονικό διάςτθμα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τα πουλόβερ πρζπει να ζχουν υποςτεί αντιςκωρική επεξεργαςία.

ΝΑΙ

Η ραφι-καταςκευι των πουλόβερ κα γίνει ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των κατωτζρω §3.2 ζωσ
και §5 και πάντα ςε ςυνδυαςμό με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ
πρζπει να δθλϊςει το εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ (επωνυμίαδιεφκυνςθ).

ΝΑΙ

ΔΙΑΣΑΕΙ
o

N
Μήκοσ (cm)

S
67

M
69

L
72

XL
76

1

XXL
79

XXXL
82

ΝΑΙ
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ΕΙΔΟ 3: ΠΟΤΛΟΒΕΡ ΜΑΛΛΙΝΟ (ΠΛΕΚΣΘ ΜΑΛΛΙΝΘ ΜΠΛΟΤΗΑ)
*ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ/WOOLY-POOLY]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

Πλάτοσ (cm)
Μήκοσ Μανικιοφ
(cm)
Ανοχή: ± 1cm
4

47
61

49
63

51
64

52
65

54
66

56
67

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ
Η ςφνκεςθ του νιματοσ πλζξθσ του πουλόβερ κα είναι μαλλί 50-60% και ακρυλικό 50-40%,
βακφ κυανοφ χρϊματοσ (NAVY BLUE-DARK), άριςτθσ ποιότθτασ και κα ζχει υποςτεί αντιςκωρικι
επεξεργαςία. Το φφαςμα που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ενίςχυςθ των ϊμων και των αγκϊνων,
τισ επωμίδεσ κακϊσ και για τθ μικρι τςζπθ για ςτυλογράφουσ και για το τεμάχιο τοποκζτθςθσ
διακριτικϊν βακμοφ κα είναι βαμβάκι 35-33% και πολυεςτζρασ 65-67%, ίδιασ απόχρωςησ και
εξίςου ικανοποιθτικισ ποιότθτασ.

ΝΑΙ

5

ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ - ΚΑΣΑΚΕΤΘ

5.1

Το πουλόβερ κα καταςκευάηεται από τζςςερα κφρια μζρθ, δφο για τον κορμό και δφο για τα
μανίκια και ζνα ακόμθ για το κλειςτό περιλαίμιο (γιακάσ), πλάτουσ 5εκ. Τα μζρθ του κορμοφ κα
καταςκευάηονται πλεγμζνα αυτοτελι και όχι καταςκευαςμζνα με «πατρόν», δθλαδι κομμζνα.

ΝΑΙ

Αντικζτωσ τα μανίκια κα είναι καταςκευαςμζνα από πατρόν, κα είναι δθλαδι κομμζνα και κα
ενϊνονται (ράβονται) κατά μικοσ τουσ «εςωτερικά» κακϊσ και ςτο ςθμείο ραφισ-ζνωςθσ με
τουσ ϊμουσ με μθχανι ρεμαγιζ.

ΝΑΙ

5.3

Στα πουλόβερ θ τςζπθ υποδοχισ ςτυλογράφων βρίςκεται ςτο δεξί μανίκι και ςτο μζςο τθσ
απόςταςθσ μεταξφ του ϊμου και του αγκϊνα.

ΝΑΙ

5.4

Στο αριςτερό μανίκι κα υπάρχει ραμμζνο τεμάχιο υφάςματοσ, πάνω ςτο οποίο κα
τοποκετοφνται τα διακριτικά βακμοφ των Υπαξιωματικϊν και Λιμενοφυλάκων.

ΝΑΙ

5.5

Τα υφαςμάτινα επιρράμματα ενίςχυςθσ ϊμων και αγκϊνων κακϊσ και οι επωμίδεσ κα είναι
καταςκευαςμζνα από πατρόν και ο τρόποσ ραφισ αυτϊν επί του πουλόβερ κα είναι τζτοιοσ,
ϊςτε ςτο ςθμείο των ραφϊν-ενϊςεων να μθν αλλοιϊνεται θ πλζξθ των κατακόρυφων
ραβδϊςεων του πουλόβερ αλλά και να μθν δθμιουργοφνται «ςακουλιάςματα» ι τραβιγματα
ςτουσ ϊμουσ ι ςτα μανίκια, που να ςυντελοφν ςτθν ελάττωςθ των διαςτάςεων του πουλόβερ.
Η κλωςτι ραφισ-ζνωςθσ του υφάςματοσ ενίςχυςθσ κα είναι βαμβακερι 100%, πενιζ, γκαηζ,
μερςεριηζ και απόχρωςθσ απολφτωσ όμοιασ με του πλεκτοφ υφάςματοσ. Οι επωμίδεσ
ανοιγοκλείνουν από το ελεφκερο άκρο τουσ με τθν βοικεια μικροφ τεμαχίου κυανισ
αυτόδετθσ ταινίασ Velcro (αρςενικό & κθλυκό), διαςτάςεων 2x3εκ.

ΝΑΙ

Κάκε πουλόβερ κα φζρει εςωτερικά: α) ςτο φψοσ του γιακά υφαςμάτινθ ανεξίτθλθ ετικζτα,
όπου κα αναγράφονται το μζγεκόσ του και θ επωνυμία του καταςκευαςτι και β) χαμθλά ςτθ
πλαϊνι ραφι μικρι ετικζτα που κα αναγράφει τθν ςφνκεςθ του νιματοσ πλζξθσ και τα διεκνι
ςφμβολα με τισ οδθγίεσ φροντίδασ του είδουσ (κακαριςμοφ, ςιδερϊματοσ, ςτεγνϊματοσ κ.ά.).

ΝΑΙ

5.7

Η ραφι-ςυνζνωςθ των τμθμάτων του πουλόβερ και θ καταςκευι αυτοφ κακϊσ και ο
χρωματιςμόσ του κα είναι απολφτωσ όμοια με του Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.

ΝΑΙ

6

ΤΚΕΤΑΙΕ – ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ

6.1

Πρωτογενήσ ςυςκευαςία: Κάκε πουλόβερ κα είναι ςιδερωμζνο και διπλωμζνο μζςα ςε
διάφανθ πλαςτικι κικθ με οπζσ, επί τθσ οποίασ κα φζρεται αυτοκόλλθτθ ετικζτα με τθν

5.2

5.6

2
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περιγραφι του υλικοφ, το μζγεκοσ, τθν επωνυμία του καταςκευαςτι και τον αρικμό-ζτοσ τθσ
Σφμβαςθσ.
6.2

6.3

7
7.1

7.2

7.3
7.4

Δευτερογενήσ ςυςκευαςία: Κατάλλθλοσ αρικμόσ πρωτογενϊν ςυςκευαςιϊν κα ςυςκευάηονται
ςε πεντάφυλλο χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με
κατάλλθλθ ταινία (κολλθτικι ι τςζρκι).
Επιςημάνςεισ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ: Στο εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο αυτισ
κα αναγράφονται τα παρακάτω:
6.3.1 Ρεριγραφι του υλικοφ.
6.3.2 Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον διαφζρουν.
6.3.3 Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
6.3.4 Μζγεκοσ πουλόβερ.
6.3.5 Μινασ και ζτοσ καταςκευισ.
6.3.6 Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.
ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Η ςυνολικι ποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά από τον
προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα (ανεξαρτιτωσ
του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ).
Ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ςε δφο (2)
παρτίδεσ, δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ παραδόςεισ. ΟΙ δειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα
πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ (τμθματικζσ παραδόςεισ). Τα ανωτζρω ιςχφουν
και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Υπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςησ των προσ
παράδοςθ ειδϊν με τισ Σ.Π. ωσ προσ τθ ςφνκεςθ και τθν αντιςκωρικι επεξεργαςία του νιματοσ
πλζξθσ. Ραράλλθλα υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινή απόρριψησ, ζνα (1)
αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθν Ε.Τ. (Δ.Ρ. ΣΤϋ), τουλάχιςτον τρεισ (03) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ οποία εν ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω
Επιτροπι περί αποδοχήσ/απόρριψησ του δείγματοσ. Τα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των
προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται
από τθν Ε.Τ. και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα δείγματα,
βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπή Παραλαβϊν (Ε.Ρ.) ο μακροςκοπικόσ
ζλεγχοσ και θ παραλαβι. Η ςχετικι κατανομή των μεγεθϊν των παραδοκζντων τεμαχίων (SXΧXL) κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ αντίςτοιχθσ Σφμβαςθσ.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Οι ζλεγχοι κα γίνουν δειγματολθπτικά ςε πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ.
Ζλεγχοσ ςυςκευαςίασ
Θα πραγματοποιθκεί δειγματολθψία ςτισ ςυςκευαςίεσ με τθ χριςθ του ακόλουκου πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Μζγεκοσ παρτίδασ
Μζγεκοσ δείγματοσ
Αποδεκτόσ αρικμόσ
(Τεμάχια)
(Τεμάχια)
ελαττωματικϊν τεμαχίων
2 – 90
3
0
91 – 280
13
1
281 – 500
20
2
501 – 1.200
32
3
1.201 – 3.200
50
5
3.201 – 10.000
80
7
Ωσ ελαττωματικό κεωρείται ζνα τεμάχιο του δείγματοσ, όταν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι
αςυμφωνία με τα αναγραφόμενα ςτισ §3 ζωσ και §6 (π.χ. φπαρξθ ακαλαίςκθτων ςθμείων και

3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

AΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ENOTHTA

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

8
8.1

8.2

9
9.1
9.2

10

ατελειϊν ςτθν ραφι-καταςκευι, όπωσ ξζφτια, παραμορφϊςεισ (ξεχειλϊματα) και άκομψεσ
πτυχϊςεισ, ανομοιομορφία χρωματιςμοφ και φινιρίςματοσ, επιφανειακά εξωτερικά
ελαττϊματα, όπωσ ςκιςίματα, τρφπεσ, μόνιμα ςτίγματα, κθλίδεσ ι οποιαδιποτε αλλοίωςθ τθσ
επιφάνειασ του υφάςματοσ, κ.ά.) κακϊσ και όταν διαπιςτωκεί ςχίςιμο ι ςθμαντικι
παραμόρφωςθ του χαρτοκιβωτίου.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει ζνα αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιητικοφ
υμμόρφωςησ υςτήματοσ Διαχείριςησ τθσ Ποιότητασ κατά ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν
από Διαπιςτευμζνο Φορζα, για το δθλωκζν ςτθν §3.1.4 εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ
πουλόβερ.
ΕΓΓΤΘΘ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (6) μηνϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, με τθν προχπόκεςθ τθσ πιςτισ εφαρμογισ των κανόνων ςυντιρθςθσ
του είδουσ (§5.6), με υποχρζωςη αντικατάςταςησ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.
Σε περίπτωςθ μη αντιςτοιχίασ των παραδοκζντων μεγεκϊν με τα παραγγελκζντα, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτήςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ
Χρόνοσ παράδοςησ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ, κα είναι ζξι (06) μήνεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
Σόποσ παράδοςησ & Δείγμα: Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ. To Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι κελιςουν να το ελζγξουν, βρίςκεται
οσ
ςτο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (3 όροφοσ) ςτθν ΑΡ.ΙΜ. (κατόπιν ςυνεννοιςεωσ).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 τθσ παροφςασ.
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1

ANTIKEIMENO
Η παροφςα Σεχνική Προδιαγραφή (Τ.Ρ.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ αδιάβροχων
τηάκετ τφπου FLIGHT, χρϊματοσ βακφ κυανοφ, για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Λ.Σ.–
ΕΛ.ΑΚΤ., ςφμφωνα με τον πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:
Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΤΖΑΚΕΤ
ΒΑΘΥ ΚΥΑΝΟ
(ΤΥΡΟΥ
FLIGHT)

ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΘ
Ο ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΘΑ
ΥΡΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΡΟ
ΤΗΝ ΕΡΙΣΡΕΥΔΟΥΣΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΙΝ ΤΗΝ
ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ/
ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,
ΡΥΛΗ Ε1 – Ε2,
ΡΕΙΑΙΑΣ

TEMAXIO

ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΘ
ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ
ΑΡΟ ΤΗΝ
ΕΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΥΡΟΓΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΝΑΙ
7.000

ΕΠΙΘΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςημο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ (Ε.Υ.) (το οποίο κεωρείται
αντιπροςωπευτικό ωσ προσ τισ αναλογίεσ του για όλα τα μεγζκθ) προςδιορίηονται θ απόχρωςθ
του υφάςματοσ καταςκευισ του τηάκετ, θ φφανςι του, ο τρόποσ ραφισ-καταςκευισ του κακϊσ
και θ γενικι μακροςκοπικι εμφάνιςθ αυτοφ, όπωσ μορφι, ευκαμψία, υφι, φινίριςμα, κ.ά. Πταν
υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ του Ε.Δ. και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν των Σ.Π. που δε
διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Ε.Δ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. δεν
ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.

3

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

3.1

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.2

Τα τηάκετ κα είναι καινοφρια. Θα είναι αδιάβροχα, αντιανεμικά, ςχιματοσ και απόχρωςθσ
απολφτωσ ςφμφωνα με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
Τα τηάκετ κα είναι άρτιασ, επιμελθμζνθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, που κα εξαςφαλίηει άνεςθ
ςτθν εφαρμογι, άριςτθ εμφάνιςθ κακϊσ και διατιρθςθ αυτϊν ςτθν αρχικι τουσ μορφι για
μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
Η ραφι-καταςκευι των τηάκετ κα γίνει ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των κατωτζρω §3.2 ζωσ και §5
και πάντα ςε ςυνδυαςμό με το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ πρζπει
να δθλϊςει το εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ (επωνυμίαδιεφκυνςθ).

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΙΑΣΑΕΙ
o

N
Μήκοσ (cm)
Πλάτοσ (cm)
Μήκοσ Μανικιοφ (cm)
Ανοχή: ± 1cm

S
74
60
58

M
76
62
60

L
78
64
62

XL
80
68
64

1

XXL
82
72
66

XXXL
85
75
68
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ΕΙΔΟ 4: ΣΗΑΚΕΣ (ΕΠΕΝΔΤΣΘ ΒΡΑΧΤ) ΣΤΠΟΤ FLIGΘΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

4.1

4.2
5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ
Το τηάκετ είναι καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από αδιάβροχο και αντιανεμικό πολυεςτερικό
φφαςμα, χρϊματοσ βακφ κυανοφ (NAVY BLUE-DARK) και ςφγχρονα θερμομονωτικά υλικά, ζτςι
ϊςτε να εξαςφαλίηεται ελάχιςτο βάροσ, υψθλι κερμικι μόνωςθ με ταυτόχρονθ
αδιαβροχοποίθςθ και μζγιςτθ άνεςθ.
Ο καταςκευαςτισ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO και το φφαςμα πρζπει να ζχει
πιςτοποιθτικό ποιότθτασ OEKO-TEX® STANDARD 100.

Το τηάκετ αποτελείται από τρία τμιματα/φφλλα (δφο εμπρόςκια και ζνα οπίςκιο), τα μανίκια,
το περιλαίμιο (γιακάσ), τθν εςωτερικι κουκοφλα και τισ επωμίδεσ. Το μικοσ του φτάνει ςτο
φψοσ τθσ μζςθσ και ςτο τελείωμά του υπάρχει περιμετρικά λάςτιχο για καλφτερθ μόνωςθ και
εφαρμογι.
Το τηάκετ πρζπει να ζχει κεντρικό κλείςιμο με ανοξείδωτο μεταλλικό φερμουάρ ικανοποιθτικοφ
μεγζκουσ, ανκεκτικό ςτθ ςκλθρι χριςθ, το οποίο καλφπτεται από πρόςκετο κομμάτι ίδιου
υφάςματοσ, πλάτουσ 6εκ., με κλείςιμο από πζντε μικρά κομμάτια κσανής ασηόδεηης ηαινίας
Velcro (αρζενικό & θηλσκό), διαζηάζεων 2x4εκ.
Το κάκε εμπρόςκιο φφλλο φζρει εξωτερικά κεκλιμζνθ χωνευτι τςζπθ (κυλάκιο) χεριϊν που
αςφαλίηει με φερμουάρ, ενϊ ςτο φψοσ του ςτζρνου του αριςτεροφ φφλλου κα υπάρχει ραμμζνο
ςτρογγυλό τμιμα Velcro (κθλυκό), κυανοφ χρϊματοσ, διαμζτρου 8εκ., κατάλλθλο για τθν
τοποκζτθςθ του διακριτικοφ ςιματοσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επίςθσ διακζτει εςωτερικά χωνευτι
τςζπθ που κλείνει με Velcro.
Το περιλαίμιο είναι αναδιπλοφμενο και καταςκευάηεται από το ίδιο υλικό με το τηάκετ,
πλάτουσ 10εκ. περίπου και πίςω ςτθ βάςθ του ςυνδζεται με εςωτερικι αδιάβροχθ κουκοφλα
με κορδόνια, ίδιου υφάςματοσ που αςφαλίηεται με Velcro.
Τα μανίκια φζρουν ςτο φψοσ των ϊμων επωμίδεσ ίδιου υφάςματοσ, διαζηάζεων 4,5x15εκ.
περίποσ, ποσ αζθαλίζοσν με μεηαλλικό κούμπωμα (ηροσκ), και ζηο ηέλος ηοσς κλείνοσν
με λάζηιτο και ημήμα Velcro, διαζηάζεων 2x8εκ., για καλύηερη προζαρμογή ζηον καρπό
και μόνωζη. Σηο αριζηερό μανίκι και ζε απόζηαζη 8εκ. περίποσ από ηον ώμο θα
σπάρτει ραμμένο ορθογώνιο ημήμα Velcro (θηλσκό), κσανού τρώμαηος, διαζηάζεων
4x6εκ., καηάλληλο για ηην ηοποθέηηζη ηης Ελληνικής Σημαίας.
Κάκε επενδφτθσ κα φζρει εςωτερικά ςτο φψοσ του λαιμοφ υφαςμάτινθ ανεξίτθλθ ετικζτα,
όπου κα αναγράφονται το μζγεκοσ, θ ςφνκεςθ, θ επωνυμία του καταςκευαςτι και τα διεκνι
ςφμβολα με τισ οδθγίεσ φροντίδασ του είδουσ, όπωσ κακαριςμοφ, ςιδερϊματοσ, ςτεγνϊματοσ,
κ.ά.
Η ραφι-ςυνζνωςθ των τμθμάτων του τηάκετ και θ καταςκευι αυτοφ κακϊσ και ο χρωματιςμόσ
του κα είναι απολφτωσ όμοια με του Ε.Δ. τθσ Ε.Τ.
ΤΚΕΤΑΙΕ - ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ

6.1

Πρωτογενήσ ςυςκευαςία: Κάκε τηάκετ κα είναι διπλωμζνο μζςα ςε διάφανθ πλαςτικι κικθ με
οπζσ, επί τθσ οποίασ κα φζρεται αυτοκόλλθτθ ετικζτα με τθν περιγραφι του υλικοφ, το
μζγεκοσ, τθν επωνυμία του καταςκευαςτι και τον αρικμό-ζτοσ τθσ Σφμβαςθσ.

6.3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ – ΚΑΣΑΚΕΤΘ

6

6.2

Δευτερογενήσ ςυςκευαςία: Κατάλλθλοσ αρικμόσ πρωτογενϊν ςυςκευαςιϊν κα ςυςκευάηονται
ςε πεντάφυλλο χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με
κατάλλθλθ ταινία (κολλθτικι ι τςζρκι).
Επιςημάνςεισ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ: Στο εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο αυτισ
κα αναγράφονται τα παρακάτω:
6.3.1 Ρεριγραφι του υλικοφ.

2
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

AΠΑΝΣΘΘ
ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ

ΑΠΑΙΣΘΘ

ENOTHTA
4

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

6.3.2 Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον διαφζρουν.
6.3.3 Αρικμόσ περιεχόμενων τεμαχίων.
6.3.4 Μζγεκοσ τηάκετ.
6.3.5 Μινασ και ζτοσ καταςκευισ.
6.3.6 Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.
7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Η ςυνολικι ποςότθτα των παραδιδόμενων τεμαχίων που προςκομίηονται κάκε φορά από τον
προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα (ανεξαρτιτωσ
του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ).
Ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ςε δφο (2)
παρτίδεσ, δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ παραδόςεισ. ΟΙ δειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα
πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ (τμθματικζσ παραδόςεισ). Τα ανωτζρω ιςχφουν
και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ςτθν
Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Υπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςησ των προσ
παράδοςθ ειδϊν με τισ Σ.Π. ωσ προσ τθ ςφνκεςθ και τθν αδιαβροχοποίθςθ του τηάκετ.
Ραράλλθλα υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινή απόρριψησ, ζνα (1) αντιπροςωπευτικό
δείγμα ςτθν Ε.Τ. (Δ.Ρ. ΣΤ’), τουλάχιςτον τρεισ (03) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του
διαγωνιςμοφ, θ οποία εν ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι περί
αποδοχήσ/απόρριψησ του δείγματοσ. Τα αντιπροςωπευτικά δείγματα του/των
προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα επιςθμοποιοφνται
από τθν Ε.Τ. και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα επιςθμοποιθμζνα δείγματα,
βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπή Παραλαβϊν (Ε.Ρ.) ο μακροςκοπικόσ
ζλεγχοσ και θ παραλαβι. Η ςχετικι κατανομή των μεγεθϊν των παραδοκζντων τεμαχίων (SXXXL) κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ αντίςτοιχθσ Σφμβαςθσ.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Οι ζλεγχοι κα γίνουν δειγματολθπτικά ςε πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ.
Ζλεγχοσ ςυςκευαςίασ
Θα πραγματοποιθκεί δειγματολθψία ςτισ ςυςκευαςίεσ με τθ χριςθ του ακόλουκου πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΘ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΘΨΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Μζγεκοσ παρτίδασ
Μζγεκοσ δείγματοσ
Αποδεκτόσ αρικμόσ
(Τεμάχια)
(Τεμάχια)
ελαττωματικϊν τεμαχίων
2 – 90
3
0
91 – 280
13
1
281 – 500
20
2
501 – 1.200
32
3
1.201 – 3.200
50
5
3.201 – 10.000
80
7
Ωσ ελαττωματικό κεωρείται ζνα τεμάχιο του δείγματοσ, όταν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι
αςυμφωνία με τα αναγραφόμενα ςτισ §3 ζωσ και §6 (π.χ. φπαρξθ ακαλαίςκθτων ςθμείων και
ατελειϊν ςτθν ραφι-καταςκευι, όπωσ ξζφτια ςτισ ραφζσ, παραμορφϊςεισ (ξεχειλϊματα) και
άκομψεσ πτυχϊςεισ, ανομοιομορφία χρωματιςμοφ και φινιρίςματοσ, επιφανειακά εξωτερικά
ελαττϊματα, όπωσ ςκιςίματα, τρφπεσ, καψίματα, μόνιμα ςτίγματα, κθλίδεσ ι οποιαδιποτε
αλλοίωςθ τθσ επιφάνειασ του υφάςματοσ, κ.ά.) κακϊσ και όταν διαπιςτωκεί ςχίςιμο ι
ςθμαντικι παραμόρφωςθ του χαρτοκιβωτίου.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει ζνα αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιητικοφ
υμμόρφωςησ υςτήματοσ Διαχείριςησ τθσ Ποιότητασ κατά ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν
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από Διαπιςτευμζνο Φορζα, για το δθλωκζν ςτθν §3.1.3 εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ
τηάκετ.
8
8.1

8.2

9
9.1
9.2

10

ΕΓΓΤΘΘ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (6) μηνϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, με τθν προχπόκεςθ τθσ πιςτισ εφαρμογισ των κανόνων ςυντιρθςθσ
του είδουσ (§5.6), με υποχρζωςη αντικατάςταςησ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.
Σε περίπτωςθ μη αντιςτοιχίασ των παραδοκζντων μεγεκϊν με τα παραγγελκζντα, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτήςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.

ΝΑΙ

NAI

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ
Χρόνοσ παράδοςησ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ, κα είναι ζξι (06) μήνεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
Σόποσ παράδοςησ & Δείγμα: Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ. To Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι κελιςουν να το ελζγξουν, βρίςκεται
οσ
ςτο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (3 όροφοσ) ςτθν ΑΡ.ΙΜ. (κατόπιν ςυνεννοιςεωσ).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 τθσ παροφςασ.
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1

ANTIKEIMENO
Η παροφςα Σεχνική Προδιαγραφή (Τ.Ρ.) καλφπτει τισ απαιτιςεισ προμικειασ μαφρων
αδιάβροχων αρβυλϊν για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., ςφμφωνα με τον
πίνακα ςτοιχείων που ακολουκεί:

2

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΒΥΛΑ
ΜΑΥΑ
ΑΔΙΑΒΟΧΑ

ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ
Ο ΤΟΡΟΣ
ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΘΑ
ΥΡΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΡΟ
ΤΗΝ ΕΡΙΣΡΕΥΔΟΥΣΑ
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΙΝ ΤΗΝ
ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ/
ΑΠ.ΙΜ., ΑΚΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,
ΡΥΛΗ Ε1 – Ε2,
ΡΕΙΑΙΑΣ

ΖEΥΓOΣ

ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΝΑΙ

ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ
ΑΡΟ ΤΗΝ
ΕΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΥΡΟΓΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.000

ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ
Με το Επίςημο Δείγμα (Ε.Δ.) τθσ Επιςπεφδουςασ Τπηρεςίασ (Ε.Υ.) (το οποίο κεωρείται
αντιπροςωπευτικό ωσ προσ τισ αναλογίεσ του για όλα τα μεγζκθ) προςδιορίηονται θ ακριβισ
απόχρωςθ, ο τφποσ και θ ποιότθτα των υλικϊν των αρβυλϊν κακϊσ και θ γενικι μακροςκοπικι
εμφάνιςθ αυτϊν, όπωσ ραφζσ, φινίριςμα, αφι, κακαρότθτα, ευκαμψία, κ.λ.π. Πταν υπάρχουν
αςυμφωνίεσ μεταξφ του Ε.Δ. και των διαφόρων χαρακτθριςτικϊν των Σ.Π. που δε διευκρινίηονται
αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά του Ε.Δ. Οπωςδιποτε το Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. δεν ιςχφει για τυχόν
υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.
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ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

3.1

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

3.1.1

3.1.2

Τα άρβυλα κα είναι καινοφρια, αδιάβροχα, ςχιματοσ και απόχρωςθσ απολφτωσ ςφμφωνα με το
Ε.Δ. τθσ Ε.Τ. Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ πρζπει να δθλϊςει το εργοςτάςιο
καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ (επωνυμία - διεφκυνςθ).
Πξέπεη λα δηαζέηνπλ αεξόζνια θαη πιεπξηθό θεξκνπάξ. Τα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
αξβπιώλ ζπλνςίδνληαη ζε άξηζηε εκθάληζε, άλεζε ζην θόξεκα, επρέξεηα ζην βάδηζκα,
άξηζηε πξόζθπζε θαη αληνρέο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ δηάξθεηα δηαηήξεζήο ησλ ζε θαιή
θαηάζηαζε.

3.1.3

Η θαηαζθεπή ησλ αξβπιώλ ζα γίλεη κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο θαη πξώηεο ύιεο άξηζηεο
πνηόηεηαο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκθσλία κε ηηο θαησηέξσ §3.2 έσο §5 θαη ζε
ζπλδπαζκό κε ην Ε. Δ. ηεο Ε.Τ.

3.2

ΔΙΑΣΑΕΙ
ο

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ο

Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ πρζπει να μπορεί να διακζςει μεγζκθ από Ν 37 ζωσ Ν 50 (EUR)
προσ κάλυψθ των αναγκϊν του προςωπικοφ του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. Οι ακριβείσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ
κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο κείμενο τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
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ΕΙΔΟ 5: ΑΡΒΤΛΑ (ΑΡΒΤΛΕ) ΜΑΤΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

4.2
5
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9

Τα υλικά καταςκευισ των αρβυλϊν να είναι δζρμα και ειδικά ςυνκετικά (καουτςοφκ-πολυμερι)
υψθλισ ποιότθτασ ςε ςυνδυαςμό με φφαςμα CORDURA Denier 1000 Nylon.
Τα επιπλζον εξαρτιματα, όπωσ φερμουάρ, μεμβράνεσ, αερόςολα, εςωτερικόσ πάτοσ, κ.ά.,
πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνων καταςκευαςτϊν.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Το δζρμα καταςκευισ των αρβυλϊν πρζπει να ζχει υποςτεί κατάλλθλθ θερμική επεξεργαςία
για να προςτατεφεται θ φόρμα του.
Τα άρβυλα πρζπει να διακζτουν παντοφ εςωτερικι αδιάβροχη (Waterproof >30.000 κάμψεων)
2
διαπνζουςα (Breathable >18mg/cm ) μεμβράνθ, και ςτθν περιοχι του φερμουάρ,
πιςτοποιθμζνου καταςκευαςτι (π.χ. HydroGuard®), κακϊσ και ειδική μεμβράνθ που ζχει
δυνατότθτα προςταςίασ ζναντι μολφνςεων από κάκε πθγι (Bloodborne Pathogen Resistant),
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ (Test Standards) πιςτοποιθμζνου οργανιςμοφ (ASTM F 1671-07
ι F 1671-2013).
Το άρβυλο πρζπει να ζχει αντιιδρωτική εςωτερικι επζνδυςθ κακϊσ και ενιςχυμζνθ γλϊςςα και
κολάρο, για άνεςθ και καλφτερο αεριςμό του ποδιοφ. Επίςθσ να διακζτει αφαιροφμενο
εςωτερικό ορθοπεδικό πάτο και ελαφριά μεςόςολα για καλφτερθ ςτιριξθ του ποδιοφ και
ςκλθρι πλατφόρμα για μεγαλφτερθ πλευρικι προςταςία.
Τα άρβυλα πρζπει να διακζτουν αερόςολα ςτο πίςω μζροσ τθσ εξωτερικισ ςόλασ για τθν
απορρόφθςθ των κραδαςμϊν. Γενικά, να είναι ςχεδιαςμζνα με τεχνολογία ακλθτικοφ
παπουτςιοφ για πολφ μεγάλθ άνεςθ ςτθ χριςθ του.
Η εξωτερικι ςόλα να είναι τουλάχιςτον ραμμζνη εμπρόσ και πίςω με το υπόλοιπο άρβυλο για
μεγαλφτερθ αντοχι και μπροςτά να φζρει εξωτερικι επζνδυςθ από ςκλθρό πλαςτικό για
επιπλζον προςταςία. Η κάτω επιφάνεια (πάτοσ) να είναι αντιολιςθητική ςε λάδια και νερά,
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ πιςτοποιθμζνου οργανιςμοφ (ASTM F 2913-11).
Ο
Το βάροσ του αρβφλου να είναι 620±10gr ζκαςτο (Ν 42), γιατί το μικρότερο δυνατό βάροσ
ςυμβάλει ςτθ μικρότερθ δυνατι απϊλεια ενζργειασ κατά τθν διάρκεια πολφωρθσ χριςθσ.
Τα άρβυλα φζρουν ςτο εςωτερικό πλαϊνό μζροσ κατάλλθλο φερμουάρ μικουσ 17εκ. περίπου
Ο
(Ν 42), πιςτοποιθμζνου καταςκευαςτι (π.χ. YKK), το οποίο ψθλά ςτο τελείωμά του αςφαλίηει
με μία προεξοχι του δζρματοσ που κλείνει με τμιμα καύξεο απηόδεηεο ηαηλίαο Velcro
(αξζεληθό & ζειπθό). Ελλνείηαη όηη ε ύπαξμε ηνπ θεξκνπάξ δεν κα ακυρϊνει τθν
χρθςιμότθτα των κορδονιϊν.
Η καταςκευι του δεν κα περιλαμβάνει κανζνα μεταλλικό εξάρτημα, για να μθν «χτυπάνε» ςτισ
πφλεσ ανίχνευςθσ μεταλλικϊν αντικειμζνων.
Στον εςωτερικό πάτο κάκε αρβφλου κα τυπϊνεται με ανεξίτθλο τρόπο θ επωνυμία του
καταςκευαςτι και ςτθ γλϊςςα κα υπάρχει ετικζτα με το μζγεκοσ, τον καταςκευαςτι και άλλα
χαρακτθριςτικά του, όπωσ ςφνκεςθ, ςυντιρθςθ, χριςθ, προδιαγραφζσ. Στο εξωτερικό μζροσ του
αρβφλου και ςυγκεκριμζνα ςτθν ςόλα, ςτθν περιοχι τθσ καμάρασ, κα αναγράφεται εγχάρακτα θ
επωνυμία του καταςκευαςτι.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

ΤΚΕΤΑΙΕ - ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ

6.1

Πρωτογενήσ ςυςκευαςία: Τα άξβπια ζα παξαδίδνληαη ζε ζπζθεπαζία εκπνξίνπ, δειαδή
θάζε δεύγνο ζα πεξηηπιίζζεηαη κε εηδηθό ραξηί θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηείηαη ζε
ράξηηλν θνπηί, επί του οποίου εξωτερικά κα αναγράφεται το υλικό, το μζγεκόσ του και τν
εκπνξηθό ζήκα ή ε επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΝΑΙ

Δευτερογενήσ ςυςκευαςία: Κατάλλθλοσ αρικμόσ πρωτογενϊν ςυςκευαςιϊν κα ςυςκευάηονται
ςε πεντάφυλλο χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με
κατάλλθλθ ταινία (κολλθτικι ι τςζρκι).

ΝΑΙ

6.2

2

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

AΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ENOTHTA
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ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

7
7.1

7.2

7.3
7.4

ΝΑΙ

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ςυνολικι ποςότθτα των παραδιδόμενων ηευγϊν που προςκομίηονται κάκε φορά από τον
προμθκευτι ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία κα κεωροφνται ωσ μια (1) παρτίδα (ανεξαρτιτωσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν που υποχρεοφται να παραδϊςει βάςει τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ). Ο
προμθκευτισ είναι δυνατόν να παραδϊςει όλθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ςε δφο (2) παρτίδεσ,
δθλαδι μζχρι και δφο (2) τμθματικζσ παραδόςεισ. ΟΙ δειγματολθπτικοί ζλεγχοι κα
πραγματοποιοφνται και ςτισ δφο (2) παρτίδεσ (τμθματικζσ παραδόςεισ). Τα ανωτζρω ιςχφουν
και για τθν περίπτωςθ εφάπαξ παράδοςθσ.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν Τεχνικι του Ρροςφορά ςτθν Επιτροπι
Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και Υπεφκυνθ Διλωςθ περί ςυμμόρφωςησ των προσ παράδοςθ
ειδϊν με τισ Σ.Π. ωσ προσ τθ ςφνκεςθ και τθν ποιότθτα των υλικϊν καταςκευισ τουσ κακϊσ και
για τθν αδιαβροχοποίθςι τουσ. Ραράλλθλα υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινή απόρριψησ,
ζνα (1) αντιπροςωπευτικό δείγμα ςτθν Ε.Τ. (Δ.Ρ. ΣΤ’), τουλάχιςτον τρεισ (03) εργάςιμεσ θμζρεσ
πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ οποία εν ςυνεχεία κα προςκομίςει Βεβαίωςθ ςτθν
ανωτζρω Επιτροπι περί αποδοχήσ/απόρριψησ του δείγματοσ. Τα αντιπροςωπευτικά δείγματα
του/των προμθκευτι/τϊν, ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα
επιςθμοποιοφνται από τθν Ε.Τ. και κα αποτελζςουν κατά το ςτάδιο τθσ παραλαβισ τα
επιςθμοποιθμζνα δείγματα, βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπή
Παραλαβϊν (Ε.Ρ.) ο μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και θ παραλαβι. Η ςχετικι κατανομή των μεγεθϊν
των παραδοκζντων ηευγϊν (Ν° 37-50) κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ αντίςτοιχθσ
Σφμβαςθσ.
Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ
Οι ζλεγχοι κα γίνουν δειγματολθπτικά ςε πρωτογενείσ και δευτερογενείσ ςυςκευαςίεσ.
Ζλεγχοσ ςυςκευαςίασ
Θα πραγματοποιθκεί δειγματολθψία ςτισ ςυςκευαςίεσ με τθ χριςθ του ακόλουκου πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Μζγεκοσ παρτίδασ
Μζγεκοσ δείγματοσ
Αποδεκτόσ αρικμόσ
(Ζεφγθ)
(Ζεφγθ)
ελαττωματικϊν ηευγϊν
2 – 90
3
0
91 – 280
13
1
281 – 500
20
2
501 – 1.200
32
3
1.201 – 3.200
50
5
3.201 – 10.000
80
7
Ωσ ελαττωματικό κεωρείται ζνα ηεφγοσ του δείγματοσ, όταν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι
αςυμφωνία με τα αναγραφόμενα ςτισ §3 ζωσ και §6 (π.χ. φπαρξθ ακαλαίςκθτων ςθμείων και
ατελειϊν ςτθν ραφι-καταςκευι, όπωσ ξζφτια ςτισ ραφζσ, παραμορφϊςεισ (ξεχειλϊματα) και
άκομψεσ πτυχϊςεισ, μθ ταφτιςθ μεγεκϊν (ηευγάρωμα), ανομοιομορφία χρωματιςμοφ και
φινιρίςματοσ, επιφανειακά εξωτερικά ελαττϊματα, όπωσ ςκιςίματα, τρφπεσ, καψίματα, μόνιμα
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

Επιςημάνςεισ δευτερογενοφσ ςυςκευαςίασ: Στο εξωτερικό μζροσ και ςε εμφανζσ ςθμείο αυτισ
κα αναγράφονται τα παρακάτω:
6.3.1 Ρεριγραφι του υλικοφ.
6.3.2 Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι και του προμθκευτι, εφόςον διαφζρουν.
6.3.3 Αρικμόσ περιεχόμενων ηευγϊν.
6.3.4 Μζγεκοσ αρβυλϊν.
6.3.5 Μινασ και ζτοσ καταςκευισ.
6.3.6 Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ.

AΠΑΝΣΗΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ENOTHTA
6.3

ΧΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ςτίγματα, κθλίδεσ ι οποιαδιποτε αλλοίωςθ τθσ επιφάνειασ του υλικοφ, κ.ά.) κακϊσ και όταν
διαπιςτωκεί ςχίςιμο ι ςθμαντικι παραμόρφωςθ του χαρτοκιβωτίου.
Ο κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να κατακζςει ζνα αντίγραφο ιςχφοντοσ Πιςτοποιητικοφ
υμμόρφωςησ υςτήματοσ Διαχείριςησ τθσ Ποιότητασ κατά ISO 9001:2008 ι νεότερο εκδοκζν
από Διαπιςτευμζνο Φορζα, για το δθλωκζν ςτθν §3.1.1 εργοςτάςιο/βιοτεχνία καταςκευισ
αρβυλϊν.

ΝΑΙ
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ΕΓΓΤΗΗ

8.1

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει εγγφθςθ ζξι (6) μηνϊν από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, με τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων ορκισ χριςθσ του είδουσ
βάςθ των προδιαγραφϊν (§5.9), με υποχρζωςη αντικατάςταςησ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν
από τθν γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.

ΝΑΙ

Σε περίπτωςθ μη αντιςτοιχίασ των παραδοκζντων μεγεκϊν με τα παραγγελκζντα, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτήςει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
γνωςτοποίθςθ του προβλιματοσ ςε αυτόν με ευκφνθ τθσ Ε.Τ.

NAI

8.2
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9.1
9.2
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ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Χρόνοσ παράδοςησ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ, κα είναι ζξι (06) μήνεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ.
Σόποσ παράδοςησ & Δείγμα: Ο τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 τθσ
παροφςασ. To Ε.Δ. τθσ Ε.Τ., ςε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι κελιςουν να το ελζγξουν, βρίςκεται
οσ
ςτο Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (3 όροφοσ) ςτθν ΑΡ.ΙΜ. (κατόπιν ςυνεννοιςεωσ).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Ε.Π. εντόσ τριάντα (30) θμερϊν,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 τθσ παροφςασ.
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