ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
& Εποπτείασ Αποκθκών
Σμιμα 4Ο
Tαχ. Διευκ.
: Ακτι Βαςιλειάδθ / Πφλθ Ε1-Ε2
Ταχ. Κϊδικασ : 185 10 (Λιμζνασ Πειραιϊσ)
Πλθροφορίεσ : Πλ/ρχθσ ΛΣ (Τ) Κραςιά Μ.
Τθλ. / Φαξ
: 213-1374565 / 213-1371361
Email
: dipea.d@yna.gov.gr

Πειραιάσ
Αρικμ. Πρωτ.:

ΠΡΟ:

16 Μαΐου 2018
2834.4/36354/2018

Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωςθ Πρόςκλθςθσ για Διενζργεια ανοιχτοφ και δθμόςιου Τεχνικοφ Διαλόγου για τθν
“Προμικεια ειδών Ιματιςμοφ 199 Δοκίμων Λ/Φ”».
1. Από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν (ΔΙΠΕΑ) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ανακοινϊνεται θ
διενζργεια ανοιχτοφ και δθμόςιου Τεχνικοφ Διαλόγου, μθ δεςμευτικισ ςυμμετοχισ οικονομικϊν φορζων,
με ςκοπό τθν κατάρτιςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν “Προμικεια ειδών Ιματιςμοφ 199 Δοκίμων
Λ/Φ”.
2. Ο τεχνικόσ διάλογοσ διενεργείται ανοικτά και δθμόςια με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των αρμόδιων
Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ και τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν επί ηθτθμάτων που
κρίνονται ουςιϊδθ για τον κακοριςμό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. H ςυμμετοχι των οικονομικϊν
φορζων ςτθ διαδικαςία του Τεχνικοφ Διαλόγου δεν είναι δεςμευτικι. Στο πλαίςιο αυτό, ζχουν
αποτυπωκεί ςτο επιςυναπτόμενο Ερωτθματολόγιο Τεχνικοφ Διαλόγου αρχικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ
επικείμενθσ προμικειασ, οι οποίεσ δφναται να μεταβλθκοφν κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων
του Τεχνικοφ Διαλόγου. Ωσ εκ τοφτου, επιςθμαίνεται ότι, όλεσ οι προτάςεισ - παρατθριςεισ που
υποβάλλονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του Τεχνικοφ Διαλόγου, κα αξιολογθκοφν από τα αρμόδια
όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ κατά τθν εκπόνθςθ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν, με γνϊμονα τθν βζλτιςτθ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων που ζχουν τεκεί, αλλά και τθν
εξαςφάλιςθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ ευρφτθτασ ςυμμετοχισ και του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.
3. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για τθ διενζργεια του Τεχνικοφ Διαλόγου κα αναρτθκεί ςχετικι
ανακοίνωςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και YNANΠ (www.yen.gr) με τα ςτοιχεία των
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία και κα αναρτϊνται οι παρατθριςεισ που
υποβλικθκαν, υπό τθν επιφφλαξθ χαρακτθριςμοφ πλθροφοριϊν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοί φορείσ να δθλϊνουν ρθτά τισ πλθροφορίεσ που είναι εμπιςτευτικζσ, προκειμζνου αυτζσ να μθ
δθμοςιοποιθκοφν. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, να αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ. Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν καταχϊρθςθ παρατθριςεων/ςχολίων των οικονομικϊν φορζων
απευκείασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατθριςεισ/ςχόλια αναρτϊνται
αυτοφςια ςτον ιςτότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ωσ ςχόλια τθσ ανακοίνωςθσ διενζργειασ του Τεχνικοφ Διαλόγου.
4. Οι ενδιαφερόμενοι δφναται να ςυμπλθρϊνουν τθ φόρμα υποβολισ ςχολίων ςτο ΕΣΗΔΗΣ και να
αποςτζλλουν ςυμπλθρωμζνο το Ζντυπο Τεχνικοφ Διαλόγου ι/και να ηθτιςουν διευκρινίςεισ κατά τθ
διάρκεια του Τεχνικοφ Διαλόγου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dipea.d@yna.gov.gr ι/και ςτο Fax 2131371361 τθσ Δ/νςθσ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
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diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι και τθν 30-05-2018, θμζρα Σετάρτθ, θμερομθνία
λιξθσ τθσ διαδικαςίασ του Τεχνικοφ Διαλόγου.
5. Η παροφςα ανακοίνωςθ και το επιςυναπτόμενο Ζντυπο Τεχνικοφ Διαλόγου κα αναρτθκοφν ςτον
ιςτότοπο
του
Εκνικοφ
Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων
Συμβάςεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
(http://www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ, ςτθν ιςτοςελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
(www.hcg.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαβουλεφςεισ Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν και ςτθν ιςτοςελίδα του YNANΠ
(www.yen.gr) ςτο ςφνδεςμο Διαγωνιςμοί - Διαβουλεφςεισ -> Δθμόςιεσ Διαβουλεφςεισ Ζργων.
6. Παρακαλείςκε για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία του Τεχνικοφ Διαλόγου.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ

ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ
ΠΡΟΚΟΠΘ Παναγιώτθσ
ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ:
Ζντυπο Τεχνικοφ Διαλόγου

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ:
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Ενδιαφερόμενουσ για τθν “Προμικεια ειδών Ιματιςμοφ 199 Δοκίμων Λ/Φ” μζςω Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr)
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ:
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ (υτα)
2. Γρ. κ. ΓΓ/ΥΝΑΝΠ (υτα)
3. Γρ. κ. Α/ΛΣ –ΕΛ . ΑΚΤ. (υτα)
4. Γρ. κ. ΑϋΥ/ΛΣ- ΕΛ. ΑΚΤ. (υτα)
5. Γρ. κ. ΒϋΥ/ΛΣ- ΕΛ. ΑΚΤ. (υτα)
6. Γρ. κ. ΔΚΔϋ (υτα)
7. Γρ. κ. ΓΔΟΥ (υτα)
8. ΔΠ
9. ΔΙΠΕΑ 1ο - 2ο

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS SIFNAIOS
Ημερομηνία: 2018.05.16 13:37:42 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Ζντυπο Σεχνικοφ Διαλόγου
Τ.ΝΑ.Ν.Π.

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΔΙΑΛΟΓΟΤ

Ε1

Θμερομθνία
Προσ

Τ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 4

ο

χετ.

Πίνακασ τοιχείων υμμετζχοντα
(Συμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ)
Επωνυμία:
Ζδρα:
Υπεφκυνοσ επικοινωνίασ
Τθλζφωνο:
Φαξ
Email:
Web:

Πίνακασ τοιχείων Ζργου
(Συμπλθρϊνεται από τθν Υπθρεςία)
Τίτλοσ Ζργου:

Προμικεια ειδϊν Ιματιςμοφ 199 Δοκίμων Λ/Φ
Είδθ 01-07 : Προμικεια ειδϊν
Είδοσ 08 : Παροχι Υπθρεςιϊν

Προμικεια ειδϊν / Παροχι Υπθρεςιϊν
Τμθματικι Υποβολι:
Πθγι Χρθματοδότθςθσ:

Ναι
Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ ζτουσ 2018 – ΚΑΕ 1421
Ηλεκτρονικόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ Ανοικτισ
Διαδικαςίασ, Διεκνοφσ Συμμετοχισ

Είδοσ Διαγωνιςμοφ:
Κριτιριο Κατακφρωςθσ:

Πλζον Συμφζρουςα από Οικονομικισ Άποψθσ Προςφορά Βάςει
τθσ Χαμθλότερθσ Τιμισ
Χρόνοσ Παράδοςθσ

Είδθ 01-06 & 08 : Δφο (02) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
Σφμβαςθσ
Είδοσ 07 : Ζνασ (01) μινασ από τθν υπογραφι τθσ
Σφμβαςθσ
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Σεχνικι Περιγραφι Ζργου
(Συμπλθρϊνεται από τθν Υπθρεςία)
1.

ΓΕΝΙΚΑ

Το Λιμενικό Σϊμα – Ελλθνικι Ακτοφυλακι προκειμζνου να καλφψει μελλοντικζσ ανάγκεσ που κα προκφψουν από τθ
νζα κατάταξθ 199 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια ειδϊν Ιματιςμοφ (επενδφτεσ,
ςτολζσ εργαςίασ, πουλόβερ, υποκάμιςα, λαιμοδζτεσ, πθλίκια, τςάντεσ, ηϊνεσ, φφαςμα κ.ά.) κακϊσ και ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν κοπισ-ραφισ ςτολϊν.

2.

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ

2.1. Είδοσ 1
ΕΠΕΝΔΤΣΕ ΙΧΤΡΟΤ ΨΤΧΟΤ
Ο αδιάβροχοσ επενδφτθσ ιςχυροφ ψφχουσ (τηάκετ) πρζπει να είναι καινοφριοσ, να καταςκευάηεται από μαφρο
φφαςμα ςφνκεςθσ τουλάχιςτον 30% βαμβάκι, το μικοσ του να είναι τόςο ϊςτε να καλφπτει πλιρωσ τουσ γλουτοφσ
και να ζχει ανοξείδωτο μεταλλικό φερμουάρ. Επίςθσ, να ζχει εςωτερικι αδιάβροχθ κουκοφλα ίδιου χρϊματοσ,
μεγζκουσ ικανοφ προκειμζνου να καλφπτει και το πθλικιο.

Στο δεξιό κάτω εξωτερικό κυλάκιο να υπάρχει κρυφό

άνοιγμα, για να είναι δυνατι θ ανάςυρςθ του περιςτρόφου και τθσ αςτυνομικισ ράβδου.

2.2. Είδοσ 2
ΣΟΛΕ ΕΡΓΑΙΑ (ΧΙΣΩΝΙΟ – ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ)
Το χιτϊνιο (υποκάμιςο) να είναι καινοφριο, μακρυμάνικο, από βαμβακερό φφαςμα και χρϊματοσ βακφ κυανοφ
ςφμφωνα με το Δείγμα Υπθρεςίασ (Δ.Υ.). Πρζπει να φζρει ςτο φψοσ του ςτικουσ από ζνα εξωτερικό κυλάκιο με
κάλυμμα και ςτισ ακροχειρίδεσ (μανίκια) από δφο κουμπιά με ιςάρικμεσ κομβιοδόχεσ.

Τα κουμπιά να είναι

καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό κερμοςκλθραινόμενο πλαςτικό υλικό μαφρου χρϊματοσ.
Το παντελόνι να είναι καινοφριο, από βαμβακερό φφαςμα και χρϊματοσ βακφ κυανοφ ςφμφωνα με το Δ.Υ. Σο
παντελόνι να φζρει εμπρόσ δφο λοξζσ τςζπεσ και δφο πλαϊνζσ τςζπεσ με καπάκι που να κλείνουν με ταινία velcro
ςε όλθ τθ διαδρομι ανοίγματοσ τουσ. Θ πίςω τςζπθ να είναι χωνευτι με καπάκι. Να φζρει περιμετρικά τθσ μζςθσ
επτά κθλιζσ ςτισ οποίεσ να διζρχεται ο ηωςτιρασ (ηώνθ). Σο φερμουάρ του παντελονιοφ να είναι από αμετάβλθτο
ανκεκτικό πλαςτικό τφπου ςπιράλ. Τα κουμπιά να είναι καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό κερμοςκλθραινόμενο
πλαςτικό υλικό μαφρου χρϊματοσ.

2.3. Είδοσ 3
ΠΟΤΛΟΒΕΡ ΣΤΠΟΤ V
Το πουλόβερ να είναι καινοφριο, μάλλινο, μαφρου χρϊματοσ, με υφαςμάτινα επιρράμματα ςτουσ αγκϊνεσ και ςτουσ
ϊμουσ ίδιου χρϊματοσ, επιμελθμζνθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ που να εξαςφαλίηει άψογθ εμφάνιςθ, κακϊσ και
διατιρθςθ αυτοφ ςτθν αρχικι του μορφι, δίχωσ να προκαλοφνται παραμορφϊςεισ και άκομψεσ πτυχϊςεισ.
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2.4. Είδοσ 4
2.4.1. ΤΠΟΚΑΜΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
Τα υποκάμιςα να είναι καινοφργια, με κλαςικό περιλαίμιο, μακρφ μανίκι, ςτα οποία να μθν υπάρχουν πτερφγια
επωμίδων. Η απόχρωςι τουσ να είναι λευκι και θ ςφνκεςι τουσ τουλάχιςτον 35% βαμβάκι. Τα κουμπιά να είναι
λευκοφ χρϊματοσ, καταςκευαςμζνα από κερμοςκλθραινόμενο πλαςτικό υλικό και να αντζχουν ςε υψθλι
κερμοκραςία ςιδερϊματοσ.

2.4.2. ΤΠΟΚΑΜΙΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Τα υποκάμιςα να είναι καινοφργια, με μαλακό περιλαίμιο και άνοιγμα τφπου V, κοντό μανίκι, ςτα οποία να μθν
υπάρχουν πτερφγια επωμίδων. Η απόχρωςι τουσ να είναι λευκι και θ ςφνκεςι τουσ τουλάχιςτον 35% βαμβάκι. Τα
κουμπιά να είναι λευκοφ χρϊματοσ, καταςκευαςμζνα από κερμοςκλθραινόμενο πλαςτικό υλικό και να αντζχουν ςε
υψθλι κερμοκραςία ςιδερϊματοσ.

2.4.3. ΛΑΙΜΟΔΕΣΕ
Η γραβάτα να είναι δίπτυχθ, μαφρου χρϊματοσ, με μυτερζσ άκρεσ, μια πλατιά και μία ςτενι, να φζρει μθχανικι
κεντρικι ραφι, εςωτερικό φφαςμα ενίςχυςθσ, φόδρα και να ζχει ταινία ςυγκράτθςθσ του ςτενοφ άκρου τθσ. Πρζπει
να είναι επιμελθμζνθ, άριςτθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ που να εξαςφαλίηει διάρκεια και διατιρθςθ αυτισ και θ
εμφάνιςι τθσ άψογθ, δίχωσ να προκαλοφνται παραμορφϊςεισ (ξεχειλϊματα) και άκομψεσ πτυχϊςεισ.

2.4.4. ΠΕΡΙΠΟΔΙΑ ΘΕΡΙΝΑ
Η καταςκευι των λευκϊν, βαμβακερϊν περιποδίων (κάλτςεσ) πρζπει να είναι επιμελθμζνθ και να γίνεται με τθ
χρθςιμοποίθςθ των πλζον κατάλλθλων πρϊτων υλϊν. Η πλζξθ τουσ πρζπει να είναι ςυνεχισ, ιςόπυκνθ και ιδιαίτερα
επιμελθμζνθ, χωρίσ ελαττϊματα, ϊςτε να επιτυγχάνεται πολφ καλι εμφάνιςθ κακϊσ και απαλι-ευχάριςτθ αφι.

2.4.5. ΧΕΙΡΟΚΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΛΕΤΚΑ (ΓΑΝΣΙΑ)
Τα γάντια πρζπει να είναι βαμβακερά, λευκοφ χρϊματοσ, επιμελθμζνθσ, άριςτθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ που να
εξαςφαλίηει διάρκεια και διατιρθςθ αυτϊν, να «παρζχουν» άνεςθ ςτθν εφαρμογι και θ εμφάνιςι τουσ να είναι
άψογθ δίχωσ να προκαλοφνται παραμορφϊςεισ (ξεχείλωμα) και άκομψεσ πτυχϊςεισ.

2.5. Είδοσ 5

ΠΘΛΙΚΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΕΘΝΟΘΜΟ
Τα πθλίκια με τα εκνόςθμά τουσ να είναι καινοφρια, επιμελθμζνθσ και ανκεκτικισ καταςκευισ που να εξαςφαλίηει
άψογθ εμφάνιςθ κακϊσ και διατιρθςθ αυτϊν ςτθν αρχικι τουσ μορφι, δίχωσ να προκαλοφνται παραμορφϊςεισ και
άκομψεσ πτυχϊςεισ. Ο χρωματιςμόσ των πθλικίων και των επιμζρουσ τμθμάτων τουσ να είναι όμοιοσ με το Δ.Υ.
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2.6. Είδοσ 6
2.6.1. ΣΑΝΣΕ ΔΕΡΜΑΣΙΝΕ ΜΑΤΡΕ ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Οι τςάντεσ να είναι καινοφριεσ, μαφρου χρϊματοσ, με ιμάντα αναρτιςεωσ και εςωτερικι επζνδυςθ (φόδρα). Να είναι
καταςκευαςμζνεσ από ςτιλπνό δζρμα , όμοιεσ με το Δ.Υ.

2.6.2. ΕΘΝΟΘΜΑ ΠΘΛΙΚΟΤ ΕΡΓΑΙΑ (ΣΗΟΚΕΫ)
Το εκνόςθμο να ζχει άριςτθ εμφάνιςθ και αντοχζσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ διάρκεια και διατιρθςι του κατά τθ
χριςθ του. Να αποτελείται από ςιμα του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ μζςα ςε κυρεό, ςχιματοσ,
απόχρωςθσ και διαςτάςεων ςφμφωνα με το Δ.Υ.
2.6.3. ΗΩΝΕ ΚΤΑΝΕ
Η ηϊνθ να είναι καννάβινθ, χρϊματοσ βακφ κυανοφ και να καταλιγει ςτο μεν αριςτερό άκρο ςε ορειχάλκινθ,
επίχρυςθ, αποςπϊμενθ, κυρτι πόρπθ και ςτο δε δεξιό άκρο ςε ορειχάλκινο, επίχρυςο ζλαςμα ζνωςθσ. Στο κζντρο του
εμπρόςκιου τμιματοσ τθσ πόρπθσ να υπάρχει ανάγλυφο το διακριτικό ςιμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςφμφωνα με το Δ.Υ.
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ΤΦΑΜΑ ΕΒΙΟΣ
Το φφαςμα να είναι μαφρου χρϊματοσ, ολόμαλλο. Η απόχρωςθ του υφάςματοσ, θ φφανςθ, θ μακροςκοπικι
εμφάνιςι του, δθλαδι: θ μορφι, θ ευκαμψία, θ αφι, θ κακαρότθτα, το φινίριςμα κ.λ.π. να ςυμφωνοφν με το
επίςθμο Δ.Υ. Το φφαςμα πρζπει να ζχει υποςτεί αντιςκωρικι επεξεργαςία.

2.8. Είδοσ 8

ΚΟΠΘ – ΡΑΦΘ ΣΟΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ
Η καταςκευι των χειμερινϊν, κερινϊν ςτολϊν επικεωριςεωσ (ανδρϊν - γυναικϊν), με επιπλζον παντελόνι και
φοφςτα αντίςτοιχα, κακϊσ και των ςτολϊν Battle Dress (ανδρϊν - γυναικϊν), για τθν κάλυψθ αναγκϊν δοκίμων
Λιμενοφυλάκων, πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τα επίςθμα Δ.Υ. Η παραπάνω εργαςία περιλαμβάνει και τθ λιψθ
μζτρων ςτο χϊρο φοίτθςθσ των δοκίμων Λ/Φ.

Προτεινόμενθ Σεχνικι Λφςθ
(Συμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αναγράφονται ςτοιχεία όπωσ καταςκευάςτρια εταιρεία, μοντζλο, τεχνικά
χαρακτθριςτικά για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω)
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Πλεονεκτιματα Σεχνικισ Λφςθσ
(Συμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ που δφνανται να
αξιολογθκοφν κετικά για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω)

Σεχνικά φυλλάδια Προτεινόμενθσ Λφςθσ
(Συμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ για κάκε είδοσ από τα ανωτζρω)

Λοιπζσ Προτάςεισ
(Συμπλθρϊνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ)
Διλωςθ/Διατάξεισ για τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριών

Εκτιμϊμενο κόςτοσ προςφερόμενθσ λφςθσ για κάκε
είδοσ από τα ανωτζρω.
Προτεινόμενοσ Χρόνοσ Παράδοςθσ για κάκε είδοσ
από τα ανωτζρω
Υπαγωγι είδουσ ςε Εναρμονιςμζνα Πρότυπα για
κάκε είδοσ από τα ανωτζρω

ΝΑΙ/ΟΧΙ
(αναγράφονται πρότυπα/πιςτοποιιςεισ)
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