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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                           ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΥΠ/ΚΑΣ  ΚΟΥΤΣΙΒΕΤΑΣ Αρ.
Τηλέφωνο: 2106476170
Fax: 2106446670                                         
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8028/10/183-γ’
Α.Μ.Υ.:2032

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την  προμήθεια (90) αλεξίσφαιρων γιλέκων  ,
για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης». 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
Ειδικός Φορέας: 1043-201-0000000
AΛΕ: 2410902001
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 24.800€  (συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α  )  βάσει  της

υπ’ αρ.  πρωτ.  8045/22/128906-1  από   1/11/2019  απόφασης
ανάληψης  υποχρέωσης  (Α.Ε.Α/ΚΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   &  ΠΛΗΡΟΦ.
/Δ.ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΤΜ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΑΠΑΝΩΝ)

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών:

11-11-2019 

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός 

Η Υπηρεσία μας  ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, για την  προμήθεια (90 αλεξίσφαιρων γιλέκων  της
Υπηρεσίας μας,, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016,ως  ισχύει,  και  εφ’  όσον
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης .

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων  οκτακοσίων   ευρώ
(24.800,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  εξόδων
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του Φορέα  1043 Ειδικός Φορέας 201-0000000  ‘’Γενική Γραμματεία Δημοσίας Τάξης’’ , του τρέχοντος
οικονομικού έτους.

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από  06/11/2019 έως την 11/11/2019  και ώρα  10.00 π.μ.  στην Δ/νση
Ασφάλειας Αττικής,  στην    οδό  Λ. Αλεξάνδρας  173  Τ.Κ. 11522 Αθήνα, όροφο 10 ο, γραφείο 1020
της Διαχείρισης Χρηματικού. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση ως εξής:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους, 
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
3. Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με το σύστημα τηλεομοιοτυπίας (Fax) στο

νούμερο: 210-6476670 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση toy.daa@astynomia.gr

2.1 Περιεχόμενο προσφοράς

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί
από τον προσφέροντα. 

Εναλλακτικές  προσφορές  δεν  θα  γίνονται  δεκτές.  Επίσης  δεν  γίνονται  δεκτές  προσφορές  που
ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 
Οι  προσφέροντες  θεωρείται  ότι  αποδέχονται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της

πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν
ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 

3. Τιμές 

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:  

 Η αξία του προσφερόμενου προϊόντος σε ΕΥΡΩ.

 Όλες  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  ως  και  δασμοί,  τέλη  καθώς  και  λοιπές  δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς).

 Όλες οι δαπάνες ασφάλισης των ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής .

4. Ειδικοί όροι  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι  δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή  μείωσης της ποσότητας σύμφωνα με άρθρο 105
του ν.4412/2016 ως ισχύει.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς   περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 . 

5. Αξιολόγηση προσφορών- Ανάθεση
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Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
(συνολικά  χαμηλότερη  τιμή  προ  ΦΠΑ).  Σε  περίπτωση  ύπαρξης  περισσότερων  της  μίας  αποδεκτών
ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων .

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106, του
Ν.  4412/2016,  ως  ισχύει)  και  την  επανάληψή της  με  τροποποίηση  ή  μη των όρων και  των τεχνικών
προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. 

6.  Παραλαβή 

Τόπος  παράδοσης  της  προμήθειας:  οδός  Λ.  Aλεξάνδρας  173,  ΤΚ  11522,  Αθήνα.  Τα  είδη  θα
συνοδεύονται από τα σχετικά νόμιμα παραστατικά. 

Χρόνος παράδοσης : από την υπογραφή της σύμβασης έως 29/11/2019
Η παραλαβή  θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται από την Υπηρεσία

για την οποία προορίζονται  τα είδη και  στην  οποία θα γίνεται  η παράδοση,  και  θα εκδίδεται  σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής. 

7. Πληρωμή 

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  από  την  αρμόδια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ε.Ε.Π.Δ / Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.)  με την προσκόμιση των κάτωθι νόμιμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής:

 Τιμολόγιο  - Δελτίο Αποστολής
 IBAN λογαριασμού  τραπέζης  με  βεβαίωση  από  την  τράπεζα  περί  εγκυρότητας  του

λογαριασμού και
 Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  μηχανογραφημένη  βεβαιώνοντας  το e-mail της

εταιρίας. 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι προσφέροντες οφείλουν
να έχουν επικαιροποιημένα τα κάτωθι δικαιολογητικά καθόσον ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί
την υποβολή όλων ή ορισμένων εξ αυτών σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της
διαδικασίας καθώς και  την υποβολή αυτών κατά το χρόνο υποβολής της  προσφοράς, και όποτε
αυτό κριθεί απαραίτητο για να διασφαλιστεί  η ορθή διεξαγωγή της:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου  για Γενική Χρήση. Η υποχρέωση αφορά :  
(i) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο,  το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 
(ii) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, καταστατικό της εταιρίας σε ισχύ από το

οποίο θα προκύπτει η εταιρική μορφή. 
 στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και

Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(Ι.Κ.Ε.) , η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές

 στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιριών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  αφορά  τον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

 Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 
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(i)τα  αποδεικτικά  έγγραφα   νομιμοποίησης του  νομικού  προσώπου  (άρθρο  93  του  Ν.
4412/2016 ,  ως ισχύει). (να έχουν εκδοθεί  έως τριάντα (30)  εργάσιμες ημέρες πριν  από την
υποβολή τους.)

(ii)τα  αποδεικτικά  ισχύουσας  εκπροσώπησης  (να  έχουν  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους.)

 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ:  
(i)  για  είσπραξη  εκκαθαρισμένων  απαιτήσεων  από  το  Δημόσιο  (δικαιούχου  είσπραξης  και

εκδοχέα εκχώρησης - κατάσχεσης απαίτησης) για όσους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
είναι ασφαλισμένος και όσους φορείς κύριας ασφάλισης πληρώνει εισφορές για τυχόν προσωπικό
που απασχολεί, 

(ii) για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών δημοσίου.

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ:
(i)  για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (ή για κάθε νόμιμη χρήση) 
(ii) για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης 

        Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.  Από την πληρωμή παρακρατούνται :
 οι  ισχύουσες  κάθε  φορά  νόμιμες  κρατήσεις  (συνολικά  σε  ποσοστό  5.7052  % υπέρ

ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου) και 
 ο  προβλεπόμενος,  από  το  Ν.  4172/13  άρθρο  64,  φόρος  εισοδήματος,  όπως  έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.

Συνημμένα: 

Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.  Στο παρόν παράρτημα δίδονται οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του αντικειμένου
της  υπ’  αριθ.  8028/10/183-γ΄   από   05/11/2019  Πρόκλησης.  Οι  όροι  των Τεχνικών
Προδιαγραφών - Απαιτήσεων είναι απαράβατοι.
2.  Ο  Προμηθευτής  λαμβάνει  γνώση  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  -  Απαιτήσεων  και
δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους αυτών, τα οποία επισυνάπτονται στο
παρόν Παράρτημα της Πρόσκλησης:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ

Α. Γενικά

Η  παρούσα  προδιαγραφή  αλεξίσφαιρων  γιλέκων,  περιέχει  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  προσδιορίζοντας  τον  τύπο,  τα  μεγέθη,  τις  εργονομικές
απαιτήσεις, τις σημάνσεις και τον τρόπο δοκιμών.

Χρήση

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα προορίζονται να παράσχουν προστασία στους Αστυνομικούς που θα
εκτεθούν σε πυρά πυροβόλων όπλων και θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Τα
υλικά κατασκευής τους να είναι αχρησιμοποίητα και χωρίς ελαττώματα.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Πιστοποιητικό  ISO  9001/2008 ή  νεότερο,  της  κατασκευάστριας  εταιρείας,  για  την
κατασκευή αλεξίσφαιρων γιλέκων από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα όπου θα αναφέρεται

i.   φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση
ii.  χρονολογία πιστοποίησης
iii. χρόνος λήξης της πιστοποίησης
iv. αριθμός της πιστοποίησης

2.Πιστοποιητικό εργαστηρίου, το οποίο:
είτε  εμφαίνεται  στην  ενημερωμένη,  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς,  λίστας
διαπιστευμένων  εργαστηρίων σύμφωνα με το Εθνικό  Ινστιτούτο  Δικαιοσύνης των Η.Π.Α.
(NIJ), 
είτε είναι  διαπιστευμένο  από  αρμόδιο  φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN
ISO/IEC 17025 στο πεδίο εφαρμογής «βαλλιστική αντίσταση» σύμφωνα με το πρότυπο NIJ
0101.04  ή  νεότερο,  που  να  βεβαιώνει  ότι  το  αλεξίσφαιρο  γιλέκο  και  η  σύνθεση  του
αντιβαλλιστικού  υλικού  (αριθμός  φύλλων,  εμπορική  ονομασία,  part  number  του
κατασκευαστή της πρώτης ύλης και το είδος του υλικού) καλύπτουν το επίπεδο προστασίας
ΙΙΙΑ, όπως αυτό προσδιορίζεται στο πρότυπο NIJ 0101.04. Πιστοποιήσεις των προτύπων NIJ
2005 interim και NIJ 0101.06 στο ίδιο επίπεδο προστασίας ΙΙΙΑ γίνονται αποδεκτές, καθ’
όσον υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο πρότυπο NIJ 0101.04.

3. Πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο NIJ 0101.04 και
στο κεφάλαιο περί  έξτρα απειλών,  ενός από τα παραπάνω εργαστήρια ότι καλύπτει  έξτρα
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απειλή από φυσίγγιο 7,62 χ 25 mm TOKAREV Lead Core FMJ, με βάρος βλήματος 5,5 gr και
ταχύτητα πρόσκρουσης 520m ± 10m/sec.

4.  Βεβαίωση  διαπιστευμένου  εργαστηρίου από  την  οποία  να  προκύπτει  το  βάρος  ανά
τετραγωνικό μέτρο του αντιβαλλιστικού υλικού χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο. (Σύμφωνα με
ISO  3801  ή  ISO  4591  ή  αντίστοιχο,  ανάλογα  με  την  σύνθεση  του  προσφερόμενου
αντιβαλλιστικού υλικού). Οποιοδήποτε υλικό το οποίο προσδίδει πλεονέκτημα σχετικό με τις
αντιβαλλιστικές δυνατότητες του γιλέκου θα πρέπει  να τοποθετείται  μέσα στον αδιάβροχο
φάκελο και να προσμετράτε στο συνολικό βάρος των αντιβαλλιστικών υλικών.

5. Το αντιβαλλιστικό υλικό πρέπει να είναι μαλακό και εύκαμπτο αποτελούμενο από  ίνες
αραμιδικού  υλικού  ή  πολυαιθυλενίου  ή  συνδυασμών  αυτών, έτσι  ώστε  το  μέγιστο
επιτρεπτό βάρος του αντιβαλλιστικού υλικού, χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο, να μην ξεπερνά
τα 5,2 Kg/m2. Τα κύρια μέρη που απαρτίζουν το αντιβαλλιστικό υλικό θα είναι αμιγή και όχι
συρραφές μικρότερων.

6.   Έγγραφη  δήλωση  της  κατασκευάστριας  εταιρίας ότι δεν  έχει  χρησιμοποιηθεί  το
αντιβαλλιστικό   υλικό  Zylon  (IUPAC  name:  poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole)  ή
οποιοδήποτε άλλο υλικό, βασισμένο στην ίδια κατηγορία υλικών.

7. Βεβαίωση- πιστοποιητικό, από τον κατασκευαστή, του τύπου και του αριθμού στρώσεων
του/ων  αντιβαλλιστικού/ων  υλικού/ων  στο  κάθε  τμήμα  (panel)  του  γιλέκου.  Όλα  τα
αλεξίσφαιρα γιλέκα θα πρέπει να διαθέτουν την ίδια διάταξη, τον ίδιο τύπο, το ίδιο υλικό/ά,
και τον ίδιο αριθμό φύλλων.

8. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του γιλέκου, πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις  του  κανονισμού  ΕΚ/1908/2006  –  R.E.A.C.H.  (Registration  Evaluation  and
Authorization of Chemical) της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Στο
στάδιο  της  παραλαβής  να  κατατεθεί  Έκθεση  Εργαστηριακού  Ελέγχου  από
Διαπιστευμένο Εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει η συμμόρφωση του είδους με
την παραπάνω οδηγία.

9. Σε κάθε μέγεθος  το εμπρός και  το πίσω τμήμα του αντιβαλλιστικού υλικού,  μετά την
προσαρμογή  του  γιλέκου  στο  σώμα,  πρέπει  να  μην  αφήνουν  ακάλυπτη  επιφάνεια  στην
περιοχή των πλευρών. Η σύνδεση του εμπρός και του πίσω τμήματος του φορέα, στο ύψος
των ώμων, να μην γίνεται με ελαστικό ιμάντα.

10. Αυτόδετες ταινίες που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του αλεξίσφαιρου γιλέκου θα
πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  το  πρότυπο  MIL-F-21840,  νεώτερο  ή  ισοδύναμο.  Να
προσκομιστεί το ανάλογο πιστοποιητικό.

11. Ο σχεδιασμός του αντιβαλλιστικού υλικού (πάνελ) των αλεξίσφαιρων γιλέκων θα πρέπει
να είναι σύμφωνος με τα ΣΧΕΔΙΑ Α  και Β.

12. Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας και αντοχής του εργοστασίου κατασκευής για
την  προβλεπόμενη  χρήση  του  για  τουλάχιστον  δέκα  (10)  έτη.  Η  παραγωγή  του
αντιβαλλιστικού υλικού θα πρέπει να έχει γίνει εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών από την
παράδοσή  τους  και  ο  μειοδότης  υποχρεούται  να  καταθέσει  κατά  την  παράδοση  των
αλεξίσφαιρων  γιλέκων  σχετική  βεβαίωση  του  εργοστασίου  κατασκευής.  Το  ύφασμα  του
φορέα και οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη
για την προβλεπόμενη χρήση και τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε συνθήκες αποθήκευσης.
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13. Το  αλεξίσφαιρο  γιλέκο  συνοδεύεται  από  θήκη  μεταφοράς  με  χειρολαβές  και  έναν
εξωτερικού  τύπου  χρώματος  βαθυκύανου  (για   χρήση του γιλέκου ως ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ), ο οποίος θα έχει και ειδικές θήκες στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του, για την
τοποθέτηση  αντιβαλλιστικών  πλακών  διαστάσεων  25  x  30  cm

14. O  εξωτερικός  φορέας  θα  έχει  πινακίδες  χρώματος  βαθυκύανου  με  την  ένδειξη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ στην πάνω σειρά και με την ένδειξη POLICE στην κάτω σειρά,
μία  στην  εμπρόσθια  και  μία  στην  οπίσθια  άνω  εξωτερική  επιφάνεια  του  αλεξίσφαιρου
γιλέκου,  διαστάσεων 25Χ8 cm (±0.3cm).  Οι προαναφερόμενες ενδείξεις,  θα αποτελούνται
από κεφαλαία ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα, λευκού χρώματος, σύμφωνα με το ΕΝ 471.
Να προσκομιστεί κατάλληλο πιστοποιητικό. Οι δύο πινακίδες θα είναι προσθαφαιρούμενες
και  θα  σταθεροποιούνται  με  αυτόδετες  ταινίες  τύπου  Velcro  ή  ισοδύναμο.  Το  ύψος  των
στοιχείων – γραμμάτων των πινακίδων θα είναι: α) Ελληνικά 24 mm (±1mm). β) Αγγλικά 19
mm (±1mm)

15. Στην εξωτερική  επιφάνεια του φορέα  του αλεξίσφαιρου γιλέκου,  δεν  θα αναγράφεται
κανένα  λογότυπο με  την  εμπορική  ονομασία  της  εταιρείας.

16. Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εξωτερικού φορέα θα είναι μεγάλης αντοχής,
αδιάβροχο τύπου cordura και  η εσωτερική  πλευρά του φορέα αποτελείται  από  ύφασμα
σύνθετου  υλικού  ,  αποτελούμενο  από  δύο  (2)  στρώματα  υφασμάτων  συνδεδεμένα  με
τρισδιάστατη δομή τύπου spacetec.

17.  Μεγέθη : S: 4 τεμάχια, Μ: 24 τεμάχια, L: 40 τεμάχια, XL: 18 τεμάχια, XXL: 4 τεμάχια.
(Η ποσόστωση των μεγεθών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας).

18.  Στο στάδιο της παραλαβής να προσκομιστεί σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. excel) ο
σειριακός αριθμός (serial  number)  του εκάστοτε αλεξίσφαιρου γιλέκου.  Σε περίπτωση
διαφοροποίησης σειριακού αριθμού εμπρόσθιου και οπίσθιου πανέλου, να καταγράφονται και
οι  δύο  αριθμοί.

19. Όλα τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά- έγγραφα της προσφοράς να είναι μεταφρασμένα
επίσημα  στην  ελληνική  γλώσσα, εφόσον  κατατίθενται  σε  άλλη  γλώσσα.

20. Τα προς προμήθεια είδη, θα είναι πρόσφατης παραγωγής συμπεριλαμβανομένων και των
πρωτογενών υλικών και όχι πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους
στην Υπηρεσία μας.
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ΣΧΕΔΙΟ Α΄

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΩΝ
ΦΟΡΕΑ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm
Μέγεθος A Β Γ

S 24 34 45
M 25 35 47
L 27 36 49
XL 29 37 51
XXL 30 38 53

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: + 1, -0,5
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ΣΧΕΔΙΟ Β΄

ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ 
ΦΟΡΕΑ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm
Μέγεθος A Β Γ

S 29 40 55
M 31 42 58
L 33 44 60
XL 35 46 63
XXL 37 48 66

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: +1, -0,5
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