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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΙ ΕΞΙ (26) ΑΛΕΞΙΦΑΙΡΩΝ ΓΙΛΕΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΤΛΑΚΗ ΚΡΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
1. Ανηικείμενο πποκήπςξερ.
I. Αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα είθνζη έμη (26) αιεμίζθαηξσλ γηιέθσλ. Η πξνζθεξζείζα ηηκή
αλά γηιέθν ζα πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο, θαζώο ε Οκνζπνλδία ελδερνκέλσο ζ’ απηό
ην δηάζηεκα θξίλεη όηη είλαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα θη άιισλ γηιέθσλ. Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε εάλ ε
πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ (έλαξμε από ηελ ηειεπηαία κέξα θαηάζεζεο
πξνζθνξώλ), δε ζ’ απαηηεζεί λέα πξνθήξπμε.
ii. Ο δηαγσληζκόο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά πνπ ζπγθεληξώλεη ηα απαξαίηεηα
ερέγγπα, ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ γηιέθσλ.
iii. Η Οκνζπνλδία, κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαθπξώζεη ηε δηαδηθαζία
ζε νπνηνλδήπνηε ζπκκεηέρνληα θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο ή λα ηελ θεξύμεη απξόζθνξε, ρσξίο από ην
γεγνλόο απηό λα πξνθύπηεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζηνλ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό.
iv. Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα απνηεινύλ απαξάβαηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ε
Οκνζπνλδία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε παξαβίαζή ηνπο από ηελ πιεπξά ηνπ
αλαδόρνπ, ηεο αθύξσζεο ηεο αλάζεζεο θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπ πξντόληνο.
v. Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο ζε θακία θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
vi. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη θάζε ηερληθή ζπλδξνκή πνπ ζα ηνπ δεηεζεί.
vii. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ παξάδνζε ησλ αιεμίζθαηξσλ γηιέθσλ ζηελ έδξα ηεο Α΄ Κπλεγεηηθήο
Οκνζπνλδίαο Κξήηεο θαη Γσδεθαλήζνπ.
viii. Φξνληθή πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδνληαη νη ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ
θαηαθύξσζε ηεο πξόηαζεο ηνπ αλαδόρνπ από ηελ Οκνζπνλδία. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πξνζθνξά
απνθιίλεη νπζησδώο από ηνλ αλσηέξσ ρξόλν παξάδνζεο, είλαη δπλαηό θαηά ηελ θξίζε ηεο Οκνζπνλδίαο
λα κελ πξνηηκεζεί, έζησ θαη αλ παξνπζηάδεη νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ.

Βασικές προϋποθέσεις - Τεχνικά χαρακτηριστικά












Βεβαίσζε όηη ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ ζώξαθα ζα είλαη από πιηθό DYNEEMA ή DYPONT KEVLAR.
Βεβαίσζε όηη ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ ζώξαθα ζα είλαη NJ STD 0101.06 IIIA.
Βεβαίσζε όηη ην βάξνο ηνπ αιεμίζθαηξνπ γηιέθνπ ζε κέγεζνο large είλαη κηθξόηεξν από 3,5 kg.
Βεβαίσζε όηη ε παξερόκελε θάιπςε ζα είλαη εκπξόζζηα, νπίζζηα θαη πιεπξηθή.
Βεβαίσζε όηη παξέρεηαη πξνζηαζία από επίζεζε καραηξηνύ επηπέδνπ 1 (Level 1-24 joule) (επηζπκεηό θαη
όρη ππνρξεσηηθό ραξαθηεξηζηηθό).
Βεβαίσζε όηη ν θνξέαο είλαη αδηάβξνρνο, αληηηδξσηηθόο, ππναιιεξγηθόο θαη έρεη εληζρπκέλνπο ηκάληεο
απμνκείσζεο ύςνπο.
Βεβαίσζε όηη ν θνξέαο ζα θέξεη VELCRO γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπ γηιέθνπ.
Βεβαίσζε όηη ζα παξέρεηαη επηπιένλ ηζάληα κεηαθνξάο θαη πξνζηαζίαο θαζώο θαη γλσζηνπνίεζε ηεο
πξνέιεπζήο ηεο.
Βεβαίσζε όηη ην ρξώκα ηνπ θνξέα ζα είλαη καύξν.
Γήισζε ζηελ νπνία λ’ αλαθέξεηαη γηα ην πξνζθεξόκελν γηιέθν (θνξέα θαη ζώξαθα), ε επσλπκία ηνπ
θαηαζθεπαζηή, ε ρώξα πξνέιεπζεο θαη ε πιήξεο δηεύζπλζε-ηειέθσλν ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
Πηζηνπνηεηηθό ISO ηνπ θαηαζθεπαζηή.



Πηζηνπνηεηηθό εξγνζηαζίνπ γηα δνθηκή ηνπ ζώξαθα, ζύκθσλα κε ην NIJ (National Institute of Justice) US
standard 0101.06. Σην 9mm FMJ, 44 Magnum SJHP, 240gr.
 Βεβαίσζε όηη θάζε αιεμίζθαηξν ζα ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ ειιεληθή
γιώζζα. Έλα αληίγξαθν απηώλ ησλ νδεγηώλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά.
 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.
 Βεβαίσζε όηη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνύ είλαη ην 2017.

2. Δικαιολογεηικά ςμμεηοσήρ
Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ ζπκκεηέρνληνο (ε δήισζε ππνγξάθεηαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν
ηνπ πξνζθέξνληνο), κε ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο όηη:
i.
Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.
ii.
Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.
iii.
Όηη κέρξη θαη ηε κέξα ππνγξαθήο ηεο δήισζεο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δηαγσγήο, όπσο
ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δόιηα ρξεσθνπία θαη όηη δελ
έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ ή ζε
ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηόηεηα.
iv.
Γελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο ή ππό δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο θαζώο θαη (λνκηθά
πξόζσπα) ζε εθθαζάξηζε ή ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο εθθαζάξηζεο, επίζεο ζε δηαδηθαζία
ζπλδηαιιαγήο ησλ άξζξσλ 99 έσο 106 θαη ζε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο ησλ άξζξσλ 107 επ. ηνπ
Πησρεπηηθνύ Κώδηθα, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη.
v.
Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. Σηε δήισζε λα νξίδεηαη ξεηά ε επσλπκία θαη ν ηόπνο
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.

3. Σπόπορ ζύνηαξερ και ςποβολήρ πποζθοπών.
i. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
ii. Σηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ν Φ.Π.Α ρσξηζηά από ηηο ηηκέο πξνζθνξάο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζα
ζεσξείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο.
iii. Σηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη όηη ηα γηιέθα είλαη εηνηκνπαξάδνηα -ζε άιιε πεξίπησζε ζα
πξέπεη ν ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν ζπληνκόηεξν δπλαηόο θαη λα κελ μεπεξλά ηηο 30 εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
iv. Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ παξαπάλσ ηεο κηαο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο εθόζνλ αθνξνύλ
δηαθνξεηηθό ηύπν πξνζθεξόκελσλ, πνπ πιεξνύλ όκσο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.
v. Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζώζεηο.
vi. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ή λα έρνπλ απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή θαμ θαη λα έρνπλ
παξαιεθζεί ζηα γξαθεία ηεο Α΄ Κςνεγεηικήρ Ομοζπονδίαρ Κπήηερ και Δωδεκανήζος, Πειπαιώρ 1-5
(κηίπιο Πλάδα) Υανιά μέσπι και ηεν 28ε Αππιλίος 2017, εμέπα Παπαζκεςή και ώπερ 9:00 με 14:00. Σηελ
πξνζθνξά ζα αλαγξάθνληαη πιήξσο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν,
fax).
vii. Γε ζα ιεθζνύλ ππόςε νη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Οκνζπνλδία ή παξειήθζεζαλ από ηελ
Οκνζπνλδία κεηά ηελ 28ε Απξηιίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00.
viii. Απνθιείνληαη από ηε δηαδηθαζία όζνη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ππέβαιαλ πιήξε ηα δηθαηνινγεηηθά
ή/θαη δελ έρνπλ ζπληάμεη ηηο πξνζθνξέο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε.

5.Πλεπωμή
Η θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή/πξνκεζεπηέο πνπ ζα επηιεγεί/επηιέγνπλ ζα γίλεη, ζε
ινγαξηαζκό ηξάπεδαο (θαηά πξνηίκεζε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο), αθνύ δηαπηζησζεί ε άξηζηε θαηάζηαζε ησλ
παξαιεθζέλησλ θαη αθνύ ν πξνκεζεπηήο ππνβάιιεη ζηνλ αγνξαζηή έγγξαθε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
γηιέθσλ.
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε παξαζηαηηθνύ (ηηκνινγίνπ) σο νξίδεη ν Φνξνινγηθόο Κώδηθαο
Βηβιίσλ –Σηνηρείσλ.
Σε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα παξαδώζεη ην ζύλνιν ή κέξνο ησλ αγαζώλ πέξα ηνπ
ρξόλνπ πνπ έρεη δειώζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ν αγνξαζηήο δηθαηνύηαη ζηελ είζπξαμε ηόθσλ ππεξεκεξίαο κε
βάζε ην λόκηκν επηηόθην ζην ζύλνιν ηεο αμίαο ησλ ζπζθεπώλ πνπ δελ έρνπλ εκπξόζεζκα παξαδνζεί.
Ο Πξόεδξνο

Γ. Φαβαιεδάθεο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο
Π. Βνγηαηδάθεο
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