
 

 

ΠΡΟ : Πξνκεζεπηέο ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 (Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δηαηξίεο, Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 πλεηαηξηζκνί) ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 
 TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
 Σει. 28210 26775 
ΚΟΙΝ : ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ Φ.600.1/69/112979 
 .1082 
 Υαληά, 12 Ινπι 18 
 πλεκκέλα: Μία(1) Σερληθή Πεξηγξαθή 
 

ΘΔΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 

ΥΔΣ : Η ππ’ Αξηζκ. 161/2018 ΠΒΚ Commitment 
 

 1. Έρνληαο ιάβεη ππφςε : 
 

  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ 
ησλ ΔΓ». 
 

  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 
 

  γ. Σν ζρεηηθφ κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο ζε 
βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 

  δ. Φ.830/56/999997/.5711/18-10-17/ΓΔ/ΓΟΙ/3α «Λφγνη Απνθιεηζκνχ 
απφ ηηο Γηαδηθαζίεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
 

       ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 

κεηνδνηηθή δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο κε ιήςε ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ (ζε 
θιεηζηφ θάθειν), πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Απηφκαησλ Μπαξψλ 
Διέγρνπ Κχξηαο Πχιεο ζην Υ.Δ. ηνπ ΠΒΚ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλεκκέλε 
Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ ΠΒΚ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ 
παξαξηήκαηνο «Β» ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ ΠΒΚ, πξνυπνινγηζκνχ έμη ρηιηάδσλ 
επξψ (6.000,00 €) ρσξίο ΦΠΑ. 
 

 2. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη 
ε Παξαζθεπή 27 Ινπιίνπ 2018 θαη ψξα 12:00 ζηα γξαθεία ηεο ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/Γλζεο 
Πξνκεζεηψλ & πκβάζεσλ. 
 

 3. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 
Γεπηέξα 30 Ινπιίνπ 2018, ζηελ Αίζνπζα Γηαγσληζκψλ ζην Γηνηθεηήξην ηνπ Πεδίνπ 
Βνιήο Κξήηεο ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο 115 ΠΜ (Αθξσηήξη, 
Υαλίσλ, Κξήηεο), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
 

 4. Η πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements, ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΚΗΜΓΗ θαη ζηνλ 
ηνπηθφ ηχπν ηεο Κξήηεο. 
 

 5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ δηαδηθαζία 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην (δ) ζρεηηθφ: 
 

http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
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 α. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
 γ. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο. 
 
 6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο Τπεχζπλνο πκβάζεσλ, ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ(Γ3)/ΣΠ (Γ3Β) 
Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληψληνο, ηει. 2821026775. 
 
 

               Σαμίαξρνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 
       Αθξηβέο Αληίγξαθν               Γηνηθεηήο  
 
 
 
 
  Μ.Τ. Λαληδάθεο Αληψληνο 

  Σκεκαηάξρεο Πξνκεζεηψλ    
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ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ:ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΡΩΝ 

ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΙΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑ-ΣΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΥΔ 

TMΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ Υανιά,  20 Μαπ 18 

  

 

 

       
 

 
 
 

 

Σ Δ Υ ΝΙ Κ Η ΠΔ ΡΙ Γ Ρ ΑΦΗ  Κ ΑΙ  Π Ρ ΟΓ Ι ΑΓ Ρ ΑΦΗ  
Π Ρ ΟΜ ΗΘ ΔΙ Α  Τ ΛΙ ΚΟ Τ  

ΑΝ Σ Ι Κ ΑΣ Α Σ Α Η  Μ Π ΑΡ Ω Ν  ΔΛ Δ ΓΥ ΟΤ Δ Ι ΟΓ ΟΤ  
Ο Υ ΗΜ ΑΣ Ω Ν  Σ Η Ν  ΚΤ ΡΙ Α Π ΤΛ Η  Σ ΟΤ Υ . Δ   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      ΥΑΝΙΑ,20 ΜΑΡΣΙΟΤ 2018 
 



-4- 

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 

ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΣΜ ΣΔΥΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

Σηλ. 2821026906 

Υανιά,20 Μαπ 18 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΡΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΙΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ  

ΚΤΡΙΑ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΥΔ  (ΚΩΓΙΚΟ CPV 34923000-3) 
 

1. Διζαγωγή 
 
1.1.    κοπόρ 

 
θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (ΣΠ) είλαη λα πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δχν (2) απηφκαησλ κπαξψλ ειέγρνπ 
εηζφδνπ/εμφδνπ νρεκάησλ ζηελ θχξηα πχιε ηνπ Υψξνπ Δθηνμεχζεσο ηνπ ΠΒΚ (σο 
δεχγνο κπαξψλ), πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ παιαηάο ηερλνινγίαο, ιφγσ 
ζπρλψλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ε επηζθεπή ηνπο  πιένλ 
θαζίζηαηαη αζχκθνξε. 
 

1.2.    σεηικά έγπαθα 
 

1.2.1. Σα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα. 
α.  ELOTΔΝ 12453: Πφξηεο βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο θαη γθαξαδφπνξηεο – Αζθάιεηα 
ζηε ρξήζε γηα κεραλνθίλεηεο πφξηεο - Απαηηήζεηο (Industrial, commercial and garage 
doors and gates – Safety in use of power operated doors – Requirements). 
β. Λνηπά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα. 
   
 1.2.2. Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο 
 
2. Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά 

 
2.1.    Γενικέρ Απαιηήζειρ 

 
2.1.1Η κπάξα εηζφδνπ/εμφδνπ, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηαο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πξνζθάηνπ παξαγσγήο. Πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα 
απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

               2.1.2Θα έσει ζςμπαγή και ανθεκηική καηαζκεςή ενώ ηο κοςηί πος θιλοξενείηαι 
ο μησανιζμόρ θα είναι καηαζκεςαζμένο από γαλβανιζμένο σάλςβα και βαμμένο με 
πολςεζηεπική βαθή πούδπαρ με ανηιδιαβπωηική πποζηαζία, καηάλληλο για εξωηεπική 
ηοποθέηηζη. 

./. 
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2.1.3  Οη ρψξνη ηνπνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο θαη ηνπ κεραληζκνχ ζα είλαη 
ζηεγαλνί ψζηε λα κελ εηζέξρεηαη ζθφλε θαη πγξαζία. Θα είλαη πξνζβάζηκνη κφλν κε 
εξγαιεία ή θιεηδί γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  
 

2.1.4 Θα δηαζέηεη ειεθηξνκεησηήξα κε αληηζηξεπηήο ιεηηνπξγίαο ν νπνίνο θιεηδψλεη 
ην θνληάξη φηαλ δελ ιεηηνπξγεί ην κνηέξ. 
 
 2.1.5   Η εληνιή γηα λα αλπςσζεί θαη λα θαηέιζεη  ε κπάξα ζα πξέπεη λα 
κεηαβηβάδεηαη απφ κπνπηνληέξα εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ θπιαθίνπ ηεο θεληξηθήο πχιεο 
ηνπ Υψξνπ Δθηνμεχζεσο ηνπ ΠΒΚ. 
 
2.1.6Η θαηαζθεπή ηεο κπάξαο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη 
βιάβεο ζηανρήκαηα ζε πεξίπησζε αζηνρίαο πιηθνχ. Δπηπιένλ ε κπάξα ζα πξέπεη λα 
ζηεξίδεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν ζηελ θχξηα κνλάδα, έηζη ψζηε λα απνζπάηαη εχθνια ζε 
πεξίπησζε πξφζθξνπζεο νρήκαηνο.  
 
2.1.7Δπηπιένλ ε κπάξα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ 
βξαρίνλα ζε πεξίπησζε πξνζθξνχζεψο ηνπ ζε εκπφδην θαζψο επίζεο θαη ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή έλαξμε θαη ιήμε ηεο θίλεζεο ηεο κπάξαο. ε 
πεξίπησζε βιάβεο ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ηεο κπάξαο ζα πξέπεη λα κπνξεί απηή 
λα ειεπζεξσζεί ρεηξνθίλεηα, κέζσ κεραληζκνχ πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο εληφο ηνπ 
εξκαξίνπ ηεο κπάξαο. 
 

2.1.8   Η κπάξα εηζφδνπ εηζφδνπ/εμφδνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ –20νCθαη +55νC. Θα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο 
απφ ππεξζέξκαλζε θαζψο θαη απφ ππεξηάζεηο.  

 
2.1.9  Η κπάξα εηζφδνπ ζα δηαζέηεη θαηάιιειν ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο  ηεο πιαθέηαο (ηχπνπ 3).  
 
2.1.10  Θα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηέινπο δηαδξνκήο ρσξίο κεραληθνχο 

δηαθφπηεο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο αλνηρηήο θαη θιεηζηήο ζέζεο ηνπ θνληαξηνχ ηεο 
κπάξαο. 

 
2.1.11   Κάζε κπάξα ζα δηαζέηεη ζχζηεκα αλίρλεπζεο νρεκάησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζα ειέγρεη ηελ χπαξμε νρήκαηνο έηζη ψζηε λα κελ θαηέιζεη φζν απηφ βξίζθεηαη θάησ 
απφ ηελ κπάξα. 

 
2.1.12    Θα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε γσλία αλνίγκαηνο ζε βήκαηα ησλ 5°. 

 
2.1.13   Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεμηάο/αξηζηεξήο ηνπνζέηεζεο δνθνχ 

κπάξαο (ζα ηνπνζεηεζνχλ σο δεχγνο κπαξψλ). 
 

2.1.14  Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο (άλνηγκα - θιείζηκν) ζα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο απφ 3 
δεπηεξφιεπηα, ξπζκηδφκελνο. 

 
         2.1.15 Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηνπ αλνίγκαηνο κπάξαο ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. 
 

        2.1.16  Θα ηνπνζεηεζεί θάξνο επηζήκαλζεο ιεηηνπξγίαο.  
./. 
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             2.1.17Μήθνο Μπάξαο έσο 3κ ίζηα. Ο βξαρίνλαο ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ αινπκίλην θαη βακκέλνο ελψ ζα θέξεη εηδηθέο αλαθιαζηηθέο 
ηαηλίεο. Σν θάησ κέξνο ζα θέξεη ιάζηηρν θαηάιιεινπ πάρνπο ψζηε λα κελ 
πξνθαινχληαη δεκηέο ζε πεξίπησζε πξφζθξνπζεο ζε εκπφδην ιφγν αζηνρίαο ε ιάζνπο 
ρεηξηζκνχ. 
 

2.1.18 Θα δηαζέηεη παξνρή ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο γηα ζπληήξεζε. 
 

          2.1.19  Γελ ζα έρεη κανένα πεπιοπιζμό ζηνπο θχθινπο ρξήζεο, δειαδή ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλε γηα ζςνεσή σπήζη 100%. 

 
                2.1.20 Θα έρεη ελζσκαησκέλν ειαηήξην πνπ λα αληηζηαζκίδεη ην βάξνο ηνπ 
θνληαξηνχ θαζψο θαη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ αλέκσλ ηνπιάρηζηνλ έσο 8 κπνθφξ. 
 

                2.1.21Η απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ κπαξψλ εηζφδνπ/εμφδνπ, ζα γίλεη φζν 
ην δπλαηφλ πξνζεθηηθά ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ θζνξέο ζην πιηθφ ή ην νδφζηξσκα, 
κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. Σα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα παξαδνζνχλ ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ ΠΒΚ γηα απνζήθεπζε θαη κειινληηθή αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ 
Τπεξεζία . 
 

 2.1.22Η ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ κπαξψλ εηζφδνπ/εμφδνπ ζην 
έδαθνο, ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή επί ησλ ππαξρφλησλ εδξψλ απφ 
ζθπξφδεκα πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ πθηζηακέλσλ θαη κφλν ζηελ 
πεξίπησζε πνπ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 
αζθαιή ηνπνζέηεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεη θαηαζθεπή εθ λένπ κε βάζε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή κε δπλαηφηεηα ζπλδξνκήο πιηθψλ θαη εξγαζίαο απφ 
ηελ Τπεξεζία. Η εηδηθή βάζε γηα ηε ζηήξημε ηεο κπάξαο θαζψο θαη ηα δηάθνξα 
κηθξνυιηθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε θαη ιεηηνπξγία (πρ θνριίεο) 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή. 
 

    2.1.23Σέινο ε ζχλδεζε ησλ λέσλ κπαξψλ εηζφδνπ/εμφδνπ κε ην ειεθηξνινγηθφ 
δίθηπν θαη ην θνκβίν ειέγρνπ (κπνπηφλ ιεηηνπξγίαο) ζα γίλεη κεξίκλεη ηνπ πξνκεζεπηή. 
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 
θαισδηψζεσλ (εληφο ησλ πθηζηάκελσλ νδεχζεσλ ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 15 κ). 
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ζπλδξνκήο πιηθψλ θαη εξγαζίαο απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

2.1.24Θα θαηαζθεπάδνληαη εμ’ νινθιήξνπ κε αμηφπηζηα πιηθά. Θα ηθαλνπνηνχλ 
πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο πνπ επηβάινπλ νη νδεγίεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

    2.1.25    Δπηπιένλ ε κπάξα εηζφδνπ/εμφδνπ θαζψο θαη φιαηα ππφινηπα πιηθά ζα 
θέξνπλ ηε ζήκαλζε “CE” θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο  

ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015 θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο ησλ παξαθάησ αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ:  

 α.   CEN/CENELEC 
                    β.   Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 
                    γ.   Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Σππνπνίεζεο (DIN) 
                    δ.   Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 
 
 

./. 
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2.2.    Σεσνικά – Φςζικά Υαπακηηπιζηικά 
 

Δπηπιένλ ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
ΠΙΝΑΚΑ:Π1 

 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

Ανηίζηοιση 
παπαπομπή ζηη 

ζελίδα ή ζηην  
παπάγπαθο ή ζηο 
ζσεδιάγπαμμα ηος 

καηαηιθέμενος 
ηεσνικού εγσειπιδίος 

1 Σχπνο θηλεηήξα 

Ηιεθηξνκεραληθφο 
κεραληζκφο 
κε ειαηήξην 

αληηζηάζκηζεο 
βάξνπο 

 

2 
Πξνζηαζία έλαληη εηζρψξεζεο 

λεξνχ ζθφλεο 
Σνπιάρηζηνλ ΙΡ 44  

3 
Σξνθνδνζία ξεχκαηνο – ηάζε 

ιεηηνπξγίαο κνηέξ 
230 Vac (+6% -
10%) 50 (60) Hz 

 

4 
Δχξνο ζεξκνθξαζίαο 

ιεηηνπξγίαο 
Σνπιάρηζηνλ -20νC 

έσο +55νC 
 

5 Μήθνο θνληαξηνχ 3 m  

6 Υξφλνο Αλνίγκαηνο ≤ 3sec  

7 
Μέγηζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο 

ζηνπο 20°C 

100% (Γελ ζα έρεη 
πεξηνξηζκφ σο ηε 
ζπρλφηεηα ρξήζεο 

.ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε γηα 
ζπλερή ιεηηνπξγία) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

./. 
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Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

Ανηίζηοιση παπαπομπή 
ζηη ζελίδα ή ζηην  
παπάγπαθο ή ζηο 
ζσεδιάγπαμμα ηος 

καηαηιθέμενος ηεσνικού 
εγσειπιδίος 

8 Τιηθφ θαηαζθεπήο θνληαξηνχ 

Αινπκίλην βακκέλν 
ιεπθφ κε εηδηθέο 
αλαθιαζηηθέο 
ηαηλίεο. Σν θάησ 
κέξνο ζα θέξεη 
ιάζηηρν θαηάιιεινπ 
πάρνπο ψζηε λα 
κελ πξνθαινχληαη 
δεκηέο ζε πεξί-
πησζε πξφζθξνπ-
ζεο ζε εκπφδην 
ιφγν αζηνρίαο ε 
ιάζνπο ρεηξηζκνχ. 

 

9 
Θεξκηθή πξνζηαζία ηεο 
πεξηέιημεο ηνπ θηλεηήξα 

Σνπιάρηζηνλ 120° C 
 

10 Υξψκα Πνιπεζηεξηθφ RAL  

11 Γηαρείξηζε αλέκσλ 
Σνπιάρηζηνλ 8 

κπνθφξ 
 

12 
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

(ηχπνπ 3) 
ΝΑΙ 

 

13 Δγγχεζε  ≥2 ρξφληα  

 
Ο ππομηθεςηήρ ςποσπεούηαι να ζςμπληπώζει ηον πίνακα Π1 ζύμθωνα με ηα 

ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηηρ μπάπαρ ειζόδος/εξόδος πος πποζθέπει, ο οποίορ 
ππέπει να πληπεί ηιρ πποϋποθέζειρ πος αναθέπονηαι ζηην παπάγπαθο 2.  

 
  
3. Ποιοηικόρ και Ποζοηικόρ Έλεγσορ – Όποι Αποδοσήρ 
 

3.1. Δγγςήζειρ 

 
3.1.1 Δγγύηζη Καλήρ Λειηοςπγίαρ – Καθοπιζμόρ Υπόνος Δγγύηζηρ 

 
α. ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κπάξαο εηζφδνπ/εμφδνπ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε 

 
 

./. 
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κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε 
εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθφ απφ θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή 
ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ δαπάλε ( πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ- πιηθψλ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή  θαη παξάδνζε ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

 
                       β. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαοηεο κπάξαο εηζφδνπ/εμφδνπ ιφγσ 

βιάβεο εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο, ν πξνκεζεπηήο ζα κεηαβαίλεη κε ηδία κέζα 
θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Τπεξεζία ζην,  ρψξν ηνπνζέηεζεο απηψλ, πξνθεηκέλνπ 
λα εμαθξηβσζνχλ ηα αίηηα ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη λα γίλεη ε πξνκήζεηα ησλ 
απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θαη ε επηζθεπή ηνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
                       γ.  ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηεο κπάξαο εηζφδνπ/εμφδνπ 

ιφγσ βιάβεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη 
αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε 
πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε 
βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 

 
                       δ.  Η κε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηήγηα ηελ επηζθεπή ησλ εμαθξηβσκέλσλ βιαβψλ, δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ 
Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζε (θαη κε ηειενκνηφηππν – FAXή e-mail) ρσξίο άιιε ππελζχκηζε λα πξνβεί 
ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ απφ ηξίηνπο θαη 
ην θφζηνο δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
                       ε.  Όηαλ απνδεδεηγκέλα κία κπάξα εηζφδνπ/εμφδνπ ηα δχν (2) 

πξψηα ρξφληα ηεο εγγχεζεο βξίζθεηαη  εθηφο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ηνπ 20 % ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, ηφηε απηφ ζεσξείηαη απφ ηε θχζε ηνπ ειαηησκαηηθφ 
θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αληηθαηαζηήζεη νινθιεξσηηθά κε 
θαηλνχξγην. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ην αληηθαηαζηήζεη, ε Τπεξεζία 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηεο. 

 
                       ζη.  Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη 

αζξνηζηηθά κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο  
αηηίαο θαη ιήγεη δχν (2) εκέξεο κεηά ηελ παξέιεπζε δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ κε ηελ 
παξάδνζε ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 

3.1.2 Λοιπά επί ηων  Όπων Δγγύηζηρ Καλήρ Λειηοςπγίαρ  
 

α. Η εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ηεο κπάξαο εηζφδνπ/εμφδνπ σο εληαίν ζχζηεκα 
δει. θηλίξηζκα, κεραληζκφο, ειεθηξνληθή πιαθέηα θαζψο θαη θάζε άιιν εμάξηεκα ή 
κέξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ. 
 
 

  β. Η εγγχεζε αθνξά ζηελ θαιή θαη πξνζήθνπζα ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ θαη θαιχπηεη φρη 
κφλν ηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθηθνχ ζθάικαηνο ησλ κπαξψλ εηζφδνπ/εμφδνπ ιφγσ 
αζηνρίαο πιηθνχ αιιά θαη ηελ πεξίπησζε εκθαλνχο κείσζεο ηεο απφδνζήο ηνπο 
(πρ. ρξφλνο αλνίγκαηνο > 3 sec).  

./. 
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       γ. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ηεο κπάξαο 
εηζφδνπ/εμφδνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή εληφο ηνπ ρξφλνπ  εγγπήζεσο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, γηα ιφγνπο αδηάθνξνπο πξνο ηελ Τπεξεζία, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη 
λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε φκνηα (ή ηζνδχλακε) πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο είθνζη 
(20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
 

     δ. Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο, ν πξνκεζεπηήο 
αλαιακβάλεη ηνλ εηήζην πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ 
εμνπιηζκνχ (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά), εξγαζία ε νπνία δελ απνηηκάηαη ηδηαίηεξα, 
θαζψο πεξηιακβάλεηαη ζηε πξνζθεξφκελε ηηκή. Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ 
αλσηέξσ εξγαζηψλ ζα ιακβάλεη ρψξα έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη 
έγθξηζή απφ ηελ Τπεξεζία. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπληεξήζεσο ζα εθδίδεηαη ην αλάινγν 
πηζηνπνηεηηθφ (βεβαίσζε) απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
   

3.2. Δκπαίδεςζη – Γιάθεζη πποζωπικού 
 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνβεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 
πιηθνχ, ζηελ επίδεημε - εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαοζηηο ιεηηνπξγίεο 
ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεοαπηνχ. 
    

3.3.   Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ – Έλεγσορ Λειηοςπγίαρ 

 
       Η επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε ηεο ηνπο φξνπο ηεο 

πξνδηαγξαθήο απηήο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 
 
       3.3.1  Αλ ππάξρνπλ ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή θαθψζεηο ζηα ππφ πξνκήζεηα 

πιηθά θαη αλ είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο. 
 
       3.3.2    Αλ ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
       3.3.3  Αλ ηα πιηθά κεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, 

ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π ηεο Τπεξεζίαο σο πξνο ηελ πιήξε θαη αδηάθνπε  
ιεηηνπξγία ηνπο. 

 
3.4 Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ 

 
Οη κπάξεο εηζφδνπ/εμφδνπ  ζα θέξνπλππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 
 

             3.4.1Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 

                  3.4.2Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 
9001:2015. 
 

               3.4.3  Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά (θαη ειιεληθά) 
πξφηππα θαζψο θαη ηα Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN θιπ.), Βξεηαληθά (BS 
θιπ.), Γαιιηθά (FN θιπ.), Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ  

./. 
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Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί 
θαη ηα Πξφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα. 
 

3.5 Όποι Αποδοσήρ 
 

3.5.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ αληαπνθξίλνληαη ζην 
ζχλνιφ ηνπο  πξνο ηεο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, νη κπάξεο εηζφδνπ/εμφδνπ ζα 
παξαιακβάλνληαη. 

 
       3.5.2 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην πιηθφ 

είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ή εληνπίζεη 
θάπνηα θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν 
θαηάιιειν κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
3.6         Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή 

 
 3.6.1 Τποβολή εγγπάθων για Αξιολόγηζη. 
 

                              Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα 
θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  
 

                    α. Σερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα νπνία ζα θαίλνληαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπάξαο εηζφδνπ. 

 
                               β. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο πε-
ξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4. 
 
                               γ. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, 
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ. 
 
                               δ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ηνπ πιηθνχ θαη ηε δπλαηφηεηα 
ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) έηε κεηά 
ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  
 

 3.6.2  Παπάδοζη Δγγπάθων – Δνηύπων καηά ηην Παπαλαβή 
 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά 
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

 
                    α. Σερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ζηα νπνία ζα θαίλνληαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπάξαο εηζφδνπ/εμφδνπ θαη ηα ζρέδηα σο ηνπνζεηήζεθε. 
./. 
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                               β. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4. 
 
                               γ. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ , 
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus). 
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                               δ. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ έρνπλ 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο 
εξγνζηαζηαθφο αξηζκφο ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ εμνπιηζκνχ(SERIALNUMBER).Δπηπιένλ 
νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο θαη ηνπο φξνπο 
εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 
 
                               ε. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο εηήζηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ – 
ζπληήξεζεο (ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηήζηεο ζπληεξήζεηο), ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη 
επαθξηβψο, νη εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ θαζψο θαη νη 
εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο απηψλ. 
 
                               ζη. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο 
εγγπήζεσο). 
 
δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλπιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ επίζεκνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ 
ζηελ ειιεληθή αγνξά εάλ ππάξρεη κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ 
Τπεξεζία. 
 

                     ε. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (ηα 
ειιεληθά). 
 

 3.6.3  Φύλλο ςμμόπθωζηρ. 
 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζπλάςεη θαη Φχιιν 
πκκφξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
πεξηγξαθήο απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε αλαγξάθεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν 
πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ΣΠ. ε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο ζα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε απηέο απνηεινχλ πιενλέθηεκα είηε κεηνλέθηεκα) ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο, (δει. ν 
πξνκεζεπηήο απαληά θαηά αξηζκεηηθή ζεηξά ζε φιεο ηηο παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο 
πεξηγξαθήο). Αθφκε πξέπεη ζηηο απαληήζεηο λα γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ηερληθά 
εγρεηξίδηα ή PROSPECTUS ησλ πιηθψλ , ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ απαξαίηεηα 
ηελ πξνζθνξά γηα λα πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα ηνπο.  
 
4. Γιάθοπα 

 
4.1.    ςζκεςαζία 

 
                Η ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αζθαιή κεηαθνξά.  
 

4.2. Παπάδοζη - Παπαλαβή 
 

Η παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υψξνπ Δθηνμεχζεσο ηνπ ΠΒΚ ζην Αθξσηήξη  Υαλίσλ, κε δαπάλεο 
ηνπ πξνκεζεπηή νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο . 

Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή 
ζα πξνβεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξάγξαθν 3. 

 
./. 
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4.3. Δπιζημάνζειρ 
 

                Η ζπζθεπαζία επί ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβιήκαηνο ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
      α. Όλνκα ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

     β. Ολνκαζία πιηθνχ. 
 

                γ. Σάζε ιεηηνπξγίαο. 
 
                δ. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 
 
                ε. Λνηπά ηερληθά ζηνηρεία. 
 

4.4.    Άλλα Θέμαηα 
 
4.4.1. Πποζθοπέρ 
 

 α. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη φζα 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.6.1. 

 
                        β. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ην θχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά σωπίρ 
Φύλλο ςμμόπθωζηρ θα ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 

 
                       γ. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη θαη ηνλ πίλαθα Π1, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά σωπίρ 
ζςμπληπωμένο ηον πίνακα θα ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 

 
                      δ. Σα έμνδα απνζηνιήο, παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ πιηθνχ 

ζηηο  βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

                       ε. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα 
ηνπ πιηθνχ εληφο  ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ δηαζηήκαηνο, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πνηληθήο 
ξήηξαο, κε πνζφ πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηε ζχκβαζε, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 
 1) Γηα θάζε επηπιένλ εκέξα θαζπζηέξεζεο (πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ 
πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο).  

 

2) ηελ πεξίπησζε πνπ  ε επηηξνπή παξαιαβήο, δελ παξαιάβεη ηηο κπάξεο 
εηζφδνπ/εμφδνπ, γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο ηερληθήο 
πεξηγξαθήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

                      ζη. Η Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα 
απηήλ πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθά 
θαη ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο ΣΠ, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  

./. 
 



-14- 

                       δ. Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
πξνκεζεπηέο γηα ηελ  παξνχζα ΣΠ, ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ, κεηά απφ 
ζρεηηθή αίηεζε, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

4.4.2. Λοιποί Γενικοί  Όποι 
 

Ο πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 
πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή πξνζσπηθφ 
ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο. 

 

Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί 
ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

 

Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ΣΠ. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηνπ αγαζνχ, ηεο 
εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα , πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ επηηξνπή ηνπ 
ΠΒΚ ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.   

 

Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα απφ ηα απαηηνχκελα εδψ πνηνηηθά θαη 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζα απνθιείνληαη αιιά ζα βαζκνινγνχληαη αλάινγα. 

 

Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΣΣΜ ηει282106906 – 
6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 

 

 
 

 κρνο (ΜΗ) Ηιίαο Παληειήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο΄Γ ΚΤΠ 

  
  

Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο 
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ.  Μειεηψλ 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: 
«Α» Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ Αληηθαηάζηαζε ησλ Μπαξψλ Διέγρνπ  …… 
.Δηζφδνπ Ορεκάησλ ζηελ Κχξηα Πχιε ηνπ Υ.Δ. 
«Β» Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Αληηθαηάζηαζε ησλ Μπαξψλ 
……..Διέγρνπ …….Δηζφδνπ Ορεκάησλ ζηελ Κχξηα Πχιε ηνπ Υ.Δ. 
«Γ» Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Α"  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΡΩΝ  ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΙΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ   ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΥΔ  Υαληά, 20 Μαξ 18 

 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΡΩΝ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΙΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΥΔ   

 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜ ΣΙΜΗ 
ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

(€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

CPV 

1 Μπάξα 
Δηζφδνπ/Δμφδνπ 

2 3.000 6.000 34923000-3 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ(€)      6.000 

ΦΠΑ 24%(€) Θα ρνξεγεζεί απαιιαθηηθφ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ(€)      6.000 

 
 
 

 
 κρνο (ΜΗ) Ηιίαο Παληειήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο΄Γ ΚΤΠ 
  
  

Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο 
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ.  Μειεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Β"  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΡΩΝ  ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΙΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ   ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΥΔ  Υαληά, 20 Μαξ 18 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΡΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΔΙΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΥΔ   
 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 
ΤΝΣΔ-
ΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣ. 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

 ΟΜΑΓΑ Α     

1. 
Πξνζηαζία έλαληη εηζρψξεζεο 

λεξνχ ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ  
ΙΡ 44 

Πίλαθαο Π1 
 (Α/Α 2) 

20%   

2 Γηαρείξηζε Αλέκσλ ≥ 8 κπνθφξ  
Πίλαθαο Π1 

 (Α/Α 11) 
20%   

3 Υξφλνο αλνίγκαηνο ≤ 3 sec 2.1.14 20%   

4 
ήκαηα πνηφηεηαο, 

θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα 
 

3.4 10%   

 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 70%   

 ΟΜΑΓΑ Β     

1 
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζησλ δχν (2) εηψλ. 

3.1.1 20%   

2 

Γπλαηφηεηα ηερληθήο 
ππνζηήξημεο θαη παξνρήο 

αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 
πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο 

εγγπήζεσο 

3.6.1 10%   

 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Β 30%   

 
 
Η βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Σν άζξνηζκα ησλ 
γηλνκέλσλ ησλ δχν νκάδσλ δίλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 100 
έσο 120. (Αξζξν 86/ Ν.4412/16) 
 
 

 κρνο (ΜΗ) Ηιίαο Παληειήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο΄Γ ΚΤΠ 

  
  

Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο 
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ.  Μειεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Γ"  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΠΑΡΩΝ  ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΙΟΓΟΤ ΟΥΗΜΑΣΩΝ   ΣΜ. ΣΔΥ. ΜΔΛΔΣΩΝ 
ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΥΔ  Υαληά, 20 Μαξ 18 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  
ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 
ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ 
PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

  
 Υανιά, ..…/…/….. 
 Ο 
 Ππομηθεςηήρ 
Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Δ Ι  : 
α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη' 

απόλςηη ζειπάφπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 
β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθωνούν απόλςηα ή όσικε ηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε 
θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΟΤΝ 
ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν ςπάπσει ζςμθωνία αλαγξάθνληαη 
ςποσπεωηικάφια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε αληίζηνηρε παξαπνκπή 
ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε 
ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - 
Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο. 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS - 
Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, λα  

δίλνληαη ςποσπεωηικά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο Σ.Π.  

 κρνο (ΜΗ) Ηιίαο Παληειήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο΄Γ ΚΤΠ 

Λγνο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο 
Σκρεο Σκήκαηνο Σερλ.  Μειεηψλ 

 

 


