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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ
70 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΗΡΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια ειδών ένδυσης & υπόδησης 70
Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας.
1.2. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά που
συγκεντρώνει τα απαραίτητα εχέγγυα, λαμβανομένης υπόψη και της ποιότητας των
ενδυμάτων.
1.3. Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων μπορούν να αφορούν το σύνολο ή τμήμα
των υπό προμήθεια ειδών.
1.4. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να
κατακυρώσει την διαδικασία σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα σε αυτή, κατά την
απόλυτη κρίση της ή να την κηρύξει απρόσφορη, χωρίς από το γεγονός αυτό να
προκύπτει οποιαδήποτε αποζημίωση στον οποιονδήποτε συμμετέχει στον
διαγωνισμό.
1.5. Επίσης η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα κατά
την ελεύθερη κρίση της, να κατακυρώσει το διαγωνισμό σε πέραν του ενός
συμμετέχοντες, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα ειδή από τα προσφερόμενα.
1.6. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί από τους
υποψηφίους σταθμίζοντας τις οικονομικές προσφορές έως και το 50% της
ποσότητας του συνόλου ή ορισμένων προσφερόμενων προϊόντων.
1.7. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στολές χρώματος σκούρου πράσινου.
Οι στολές θα πρέπει να κατασκευαστούν από υλικά που αναφέρονται στις
παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
1. Τζάκετ ή ημίπαλτο στρατιωτικού τύπου
70
Τζάκετ ή ημίπαλτο στρατιωτικού τύπου διαπνέον, αδιάβροχο με φερμουάρ, τσέπες,
αποσπώμενη ή εσωτερική κουκούλα και ειδικές αδιάβροχες ραφές, υψηλής αντοχής
με Condura.
2. Παντελόνια χειμερινού τύπου
140
Παντελόνι καμβάς, πολύ ανθεκτικό, με ενισχύσεις στα γόνατα
3. Χιτώνια χειμερινά (μακρυμάνικα)
140
Πουκάμισο 100% βαμβακερό
4. Μπλουζάκια κοντομάνικα
280
Τύπου πόλο με γιακά, που θα αναγράφουν το λογότυπο της Ομοσπονδιακής
θηροφυλακής στο στήθος και στην πλάτη με κέντημα «ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ»
5. Φλις – ζακέτα
70
Φλις-ζακέτα με φερμουάρ (έως κάτω), γιακά, αντιανεμικό και αντιιδρωτική
διαπνέουσα εσωτερική μεμβράνη.
6. Υπηρεσιακό πηλίκιο
70
Τύπου τζόκεϊ (πηλίκιο εκστρατείας), το οποίο να φέρει ταινία VELCRO εμπρός για την
επικόλληση του σήματος
7. Άρβυλα
70 ζεύγη
Ενιαίας κατασκευής χωρίς ραφές, δερμάτινο, 100% αδιάβροχο, εσωτερική μεμβράνη
gore tex, σόλα αντικραδασμική, κατάλληλο για πεζοπορία και ορειβασία
8. Σετ ισοθερμικών εσώρουχων
70
Διαπνέον σετ αποτελούμενο από σκελέα-κολάν και μακρυμάνικη φανέλα, ικανό να
χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες έως -20℃.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3.1. Τα υφάσματα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και η σταθερότητα του
χρωματισμού των υφασμάτων θα είναι αυτή που προδιαγράφεται από το αρμόδιο
Υπουργείο.
Ύφασμα το οποίο παρουσιάζει διαφορετικούς χρωματισμούς από τους
προτεινόμενους ή έχει ξαναβαφεί δε θα γίνεται αποδεκτό.
Θα πρέπει όλα τα είδη ένδυσης να φέρουν ομοιοχρωμία μεταξύ τους
(χρώματος σκούρου πράσινου).

Η κατάθεση εναλλακτικού είδους διαφορετικού από το προτεινόμενο δεν θα
γίνεται χωρίς της έγκριση της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.
Τα μεγέθη για τα τζάκετ, χιτώνια, φλις – ζακέτες και τα μπλουζάκια (XXL, XL,
L, M, S) δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα Standards που
υπάρχουν στην αγορά.
Τα σωματομετρικά στοιχεία των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων θα δοθούν
κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο κατασκευαστή.
Για τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθεί ένα
δείγμα για το χρώμα και την ποιότητα του κάθε είδους, τα οποία θα επιστραφούν
στους προμηθευτές μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του ή των
αναδόχων που θα κρατηθούν μέχρι της παραδόσεως των υπό προμήθεια ειδών.
Ο ανάδοχος κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να διορθώνει τυχόν
κακοτεχνίες στην εφαρμογή των στολών στους δικαιούχους χωρίς επιβάρυνση
αυτών.
3.2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Στα παραδοτέα είδη θα γίνει ποιοτικός έλεγχος (χρωματική σταθερότητα,
προϋποθέσεις αντοχής εφελκυσμού, συστολή κατά το πλύσιμο) με βάση το δοθέν
δείγμα.
Η ραφή των ενδυμάτων θα πρέπει να είναι επιμελημένη και σύμφωνα με
τους κανόνες της τέχνης. Τυχόν κακοτεχνίες στην εφαρμογή των στολών θα πρέπει
να αντικατασταθούν χωρίς επιβάρυνση.
Εάν δεν συμφωνούν τα παραδοτέα είδη με το δείγμα όσον αφορά την
ποιότητα, την ραφή και το χρώμα ο προμηθευτής είναι αναγκασμένος να τα
αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση.
3.3. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο δυνάμενος χρόνος παράδοσης πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται στην
προσφορά.
Τα είδη θα πρέπει να είναι έτοιμα προς παράδοση το αργότερο μέχρι το
τέλος του έτους. Η παράδοσή τους θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της
Ομοσπονδίας σε ονοματισμένα πακέτα – σετ, αναλόγως των στοιχείων που θα
προσκομισθούν στον ανάδοχο.
3.4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες από την
επόμενη της λήξης του διαγωνισμού.
3.5. ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Η πληρωμή θα γίνει μέσω τραπέζης με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή,
βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών (έκδοση παραστατικού – τιμολογίου),
όπως ορίζει ο Φορολογικός Κώδικας Βιβλίων .
β. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να είναι έτοιμος προς
παράδοση για το σύνολο ή μέρος των συμφωνηθέντων ειδών πέραν του χρόνου
που έχει δηλώσει στην προσφορά του ο αγοραστής δικαιούται την είσπραξη τόκων
υπερημερίας με βάση το νόμιμο επιτόκιο στο σύνολο της αξίας των συμφωνημένων
ειδών.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προμηθευτές (έμποροι ή κατασκευαστές) που επιθυμούν να λάβουν
μέρος στον παρόντα ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν τα
κάτωθι:
Υπεύθυνη δήλωση, του Ν.1599/1986, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας προκήρυξης, και ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με
τους όρους αυτής.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύονται
από το απαραίτητο επεξηγηματικό υλικό όπου θα περιγράφονται πλήρως τα
προσφερόμενα είδη, σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και FAX).
Ο φάκελος θα φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ 70 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και θα περιλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Εντός του φακέλου θα περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά σε
σφραγισμένο ιδιαίτερο φάκελο και με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στην οικονομική προσφορά που πρέπει να εκφράζεται σε Ευρώ, τα
οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται σε τιμές μονάδος και χωριστά ο
Φ.Π.Α., διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.
Για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να
προσκομισθεί απαραίτητα ένα δείγμα των υπό προμήθεια ειδών και να
αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν
παράτυπες διορθώσεις.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε., Φωκίωνος
8 & Ερμού, Αθήνα, 1ος όροφος μέχρι την 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.
Δεν θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την
20/12/2018 και ώρα 14.00.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια ημέρα, και ώρα 14.30 στα
γραφεία της Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.
Αποκλείονται από την διαδικασία όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν
υπέβαλαν πλήρη τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν συντάξει τις προσφορές κατά τα
προβλεπόμενα από την παρούσα προκήρυξη.
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