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ΚΟΠΟ - ΓΔΝΙΚΑ
θνπφο ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ
απαηηήζεσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Π) γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζζσξεπηψλ γηα
ηνπο θνξεηνχο πνκπνδέθηεο πνπ δηαζέηεη.
Η αλαθνξά ή/θαη παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα δελ αλαηξεί ηελ απνδνρή
λεφηεξσλ ή ηζνδχλακσλ πξνηχπσλ.
Σερληθή πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Π,
πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή, ζα απνξξίπηεηαη.
Πξνζθνξέο πνπ πιεξνχλ θαηά ηζνδχλακν ηξφπν ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή, δχλαηαη λα γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ ν
πξνζθέξσλ απνδεηθλχεη ηελ ηζνδπλακία ηεο πξνζθνξάο ηνπ, κε θάζε ελδεδεηγκέλν
κέζν.
ΝΟΜΟΘΔΙΑ - ΥΔΣΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 98/2017 (ΦΔΚ Α/139/20-9-17), «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2014/53/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 (EE L 153/22.05.2014) ζρεηηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ξαδηνεμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο
1999/5/ΔΚ»
Η ηζρχνπζα Δπξσπατθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία:
■ Οδεγία 2006/66/ΔΚ ηεο 6εο επηεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη
ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ,
■ Οδεγία 2014/53/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο
Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ξαδηνεμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά,
■ Οδεγία 2014/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Φεβξνπαξίνπ 2014 γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά
κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα θαη
■ Οδεγία 2014/34/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Φεβξνπαξίνπ 2014 γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά
κε ηηο ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε
εθξήμηκεο αηκφζθαηξεο,
φπσο απηά ζπκπιεξψζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα.
Λφγσ παιαηφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Π, θαη’ εμαίξεζε είλαη
απνδεθηή, απνδεδεηγκέλε ζπκβαηφηεηα κε πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο νδεγίεο (Οδεγία
1999/5/ΔΚ (Radio Equipment Directive (1999/5/EC), Οδεγία 2004/108/ΔΚ
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(Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC), Οδεγία 94/9/ΔΚ (Directive
94/9/EC) γηα ηα ATEX κνληέια).
Πιεξνθνξίεο απφ ην εκπφξην θαη ηε βηνκεραλία.
ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Οη ζπζζσξεπηέο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνη, επαγγεικαηηθνχ
ηχπνπ, ακεηαρείξηζηνη, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο.
Οη ζπζζσξεπηέο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
πξνδηαγξαθή, θαη ηελ ηζρχνπζα Δπξσπατθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 2.
Οη ζπζζσξεπηέο πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηχπνπ - θαηαιιειφηεηαο.
Οη πνκπνδέθηεο, αθφηνπ ζπλδεζνχλ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο θαηά πεξίπησζε
ζπζζσξεπηέο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηεο
πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα
κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 98/2017.
Οη ζπζζσξεπηέο γηα ηνπο πνκπνδέθηεο MIDLAND 70-148B, νη νπνίνη δε
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ γεληθέο νδεγίεο, εκπίπηνπλ ζηελ εηδηθή δηάηαμε ηνπ
αλσηέξσ Π.Γ. 98/2017 ζχκθσλα κε ην νπνίν, απηέο δελ εθαξκφδνληαη ζε
ξαδηνεμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ
ηελ δεκφζηα αζθάιεηα, ηελ άκπλα, ηελ θξαηηθή αζθάιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηνπ θξάηνπο ζηελ πεξίπησζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ζέκαηα θξαηηθήο αζθάιεηαο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηνπ
πνηληθνχ δηθαίνπ.
χκθσλα κε ην άξζ. 3 ηνπ Π.Γ. 98/2017, ν ξαδηνεμνπιηζκφο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη
κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ παξαθάησ ηξηψλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ:
■ ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ,
θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο,
■ ην επαξθέο επίπεδν ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο,
■ ε απνδνηηθή ρξήζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο αθελφο θαη ε ππνζηήξημε ηεο απνδνηηθήο
ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο αθεηέξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη επηβιαβείο
παξεκβνιέο.
Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ε απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ.
Η πεξηγξαθή ησλ ζπζζσξεπηψλ ελζσκαηψλεη ηελ θσδηθνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ αληίζηνηρνπ πνκπνδέθηε. Γίλνληαη απνδεθηνί θαη άιινη θαηάιιεινη
θαη ζπκβαηνί κε ηνλ αληίζηνηρν πνκπνδέθηε ζπζζσξεπηέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
θαηαιιειφηεηα θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε απηφλ ζα πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή
βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πνκπνδέθηε ε νπνία ζα ππνβάιιεηαη κε ηελ ηερληθή
πξνζθνξά.
Οη ζπζζσξεπηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο, θαζψο
θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ΟΔΜ (Original Equipment Manufacturer).
Κάζε ζπζζσξεπηήο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απηή ε πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ ζπζζσξεπηψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εμνπιηζκφ ηειεπηθνηλσληψλ - θνξεηνχο πνκπνδέθηεο, πνπ έρεη ήδε
ζηελ θαηνρή ηνπ ην Π θαη αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ παξφληνο.
Να αλαθεξζεί θαηά πεξίπησζε ζπζζσξεπηή:
■ Η ηερλνινγία ζπζζσξεπηψλ θνξεηψλ πνκπνδεθηψλ.
■ Η ηππηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο ζε Volts.
■ Η ρσξεηηθφηεηα ζε Ah / mAh πνπ θαζνξίδεη ηελ δηάξθεηα παξνρήο ηξνθνδνζίαο.
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■ Η κέγηζηε ηάζε θφξηηζεο, εθθφξηηζεο θαη ε ηάζε επαλαθφξηηζεο.
■ Οη κεραλνινγηθέο, πεξηβαιινληηθέο αληνρέο ηνπ ζπζζσξεπηή (IP RATING).
Καηά ηελ δηαδηθαζία θφξηηζεο νη ζπζζσξεπηέο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη απξφζθνπηα
ζηνπο αληίζηνηρνπο θνξηηζηέο πνπ δηαζέηεη ην Π. Η θφξηηζε ζα πξέπεη λα μεθηλά
απηφκαηα θαη λα ζηακαηά απηφκαηα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε.
Οη ζπζζσξεπηέο δελ πξέπεη λα επηδέρνληαη αιιαγή ησλ ελεξγψλ ζηνηρείσλ ηνπο, ηα
νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλα ζην θέιπθνο εξκεηηθά.
Η εκεξνκελία θαηαζθεπήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ
παξάδνζε.
Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηνπο ζπζζσξεπηέο:
■ ηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή.
■ Αξηζκφο κνληέινπ θαη ρψξα πξνέιεπζεο.
■ Η κέγηζηε εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο ζπζζσξεπηή.
■ Να αλαθέξνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπο (κήθνο, πιάηνο θαη χςνο).
■ Η δηάξθεηα θχθινπ κε ραξαθηεξηζηηθά DOD (depth of discharge - βάζνο
απφξξηςεο).
■ Δπηδξάζεηο ζεξκνθξαζίαο ζηελ απφδνζε θαη ηελ ηθαλφηεηα.
■ Υαξαθηεξηζηηθά απηναπνξξφθεζεο.
■ Πξνζήθεο απνζήθεπζεο θαη θακπχιεο ζρέζεο κεηαμχ απνκέλνπζαο ρσξεηηθφηεηαο
θαη απνζήθεπζεο κε δηαθνξεηηθή ρσξεηηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία.
■ ρέζεηο θακπχιεο κεηαμχ OCV (open circuit voltage) θαη DOD.
ε εκθαλέο, άιια φρη εθηεζεηκέλν ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ζεκείν ηνπ ζπζζσξεπηή ζα
πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζε εηηθέηα, αλζεθηηθή ζηελ αθαίξεζε, ηα παξαθάησ:
■ Οη επηζεκάλζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζρχνπζα Δπξσπατθή θαη Διιεληθή
λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο.
■ Σν κνληέιν.
■ Η νλνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζζσξεπηή.
■ Η ρσξεηηθφηεηα ζε Ah/ mAh.
■ εηξηαθφο αξηζκφο, εθφζνλ ππάξρεη.
■ Η ATEX ζπκβαηφηεηα αλαιπηηθά, εθφζνλ ππάξρεη.
■ Ιδηαηηεξφηεηεο θαη ζεκάλζεηο θηλδχλνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ.
■ Ηκεξνκελία/ηφπνο παξαγσγήο, εθφζνλ ππάξρεη.
Οη εηηθέηεο-επηζεκάλζεηο πξέπεη λα απνηππψλνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ηνπ ζπζζσξεπηή θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ κε παξέκβαζε εθηφο γξακκήο
παξαγσγήο. πζζσξεπηέο ζηνπο νπνίνπο νη πξνβιεπφκελεο ζεκάλζεηο δε ζα είλαη νξζά
απνηππσκέλεο δε ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζα
απνξξίπηνληαη.
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΤΩΡΔΤΣΩΝ
Ο ξαδηνεμνπιηζκφο θαη ζπγθεθξηκέλα νη θνξεηνί πνκπνδέθηεο γηα ηνπο νπνίνπο
απαηηνχληαη νη ζπζζσξεπηέο, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ καδί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξέπεη λα έρεη ν θάζε ζπζζσξεπηήο θαη ηηο εμαηξέζεηο απφ ηηο ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ησλ
παξαπάλσ θεθαιαίσλ.
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο Kenwood TK 2170
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε επηηξαπέδην θνξηηζηή: KSC-25
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.4V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1900 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο Kenwood TH-K20E
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε επηηξαπέδην θνξηηζηή: KSC-35S
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.2V
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● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1100 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο Kenwood TH-F7
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα θνξηηζηή Πξίδαο: W08-0928 Charger
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.4V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1500 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο Motorola GP-360
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε επηηξαπέδην θνξηηζηή: HTN900B
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.4V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 2800 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο Motorola GP-380 ATEX
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε επηηξαπέδην θνξηηζηή: HTN900B
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.4V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1400 mAh
● ATEX Protection Higher Gas Protection Class: II 2G Ex ib IIC T4
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο ICOM F-51
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε ηαρπθνξηηζηή: (BC – 119N + AD100)
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.2V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1900 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο ICOM F-51 ATEX
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε ηαρπθνξηηζηή: (BC – 119N + AD100)
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.2V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1700 mAh
● ATEX Protection Class II 2G Ex ib IIA T3
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο ICOM F-31 GT
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε επηηξαπέδην θνξηηζηή: (BC – 119N + AD-101)
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.2V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1900 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο ICOM F-34 GT
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε επηηξαπέδην θνξηηζηή: BC – 160
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.4V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1900 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο ICOM F-3022T
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε θνξηηζηή απηνθηλήηνπ: BC – 160
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.4V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 2200 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο WOUXUN KG-679-689-699/KGUV6D
● Σερλνινγίαο: Li-ion ή Li-poly
● πκβαηφηεηα κε επηηξαπέδην θνξηηζηή: WOUXUN CH-003
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.4V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 2600 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο YAESU VX-170 / VX-120
● Σερλνινγίαο: ΝΙ-ΜΗ
● πκβαηφηεηα κε επηηξαπέδην θνξηηζηή: NC-88C/U
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 7.2V
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● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1400 mAh
πζζσξεπηέο γηα θνξεηνχο MIDLAND 70-148B
● Σερλνινγίαο: ΝΙ-ΜΗ
● πκβαηφηεηα κε επηηξαπέδην θνξηηζηή: W&W Manufacturing Company Co,
Universal Charger UC-1
● Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζζσξεπηή : 9.6 V
● Ολνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή: ηνπιάρηζηνλ 1200 mAh
Λφγσ παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαη παιαηφηεηαο ηνπ θνξεηνχ
πνκπνδέθηε MIDLAND 70-148B, νη αληίζηνηρνη ζπζζσξεπηέο εμαηξνχληαη ησλ
απαηηήζεσλ ησλ παξ. 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 θαη θαη’ επέθηαζε θαη ησλ παξ. 6.3 θαη 6.5.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο:
Φχιιν ζπκκφξθσζεο, φπνπ λα απαληνχλ αλαιπηηθά ζε φιεο ηηο παξαγξάθνπο ηεο
ηερληθήο πξνδηαγξαθήο κε ηε ζεηξά θαη ηελ αξίζκεζε απηήο. Η «ζπζηεκηθή» εθηχπσζε
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) επέρεη ζέζε θχιινπ ζπκκφξθσζεο, εθφζνλ
πεξηέρεη ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο.
Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζζσξεπηψλ γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ
απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, παξερφκελε απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Σηο ηπρφλ απαηηνχκελεο βεβαηψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ πνκπνδεθηψλ.
Σελ ηεθκεξίσζε ηεο παξ. 3.5 ηνπ παξφληνο.
Σα πηζηνπνηεηηθά έγθξηζεο ηχπνπ - θαηαιιειφηεηαο, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο παξ.2 ηνπ
παξφληνο, ηα πηζηνπνηεηηθά ΟΔΜ, ηα ηερληθά θπιιάδηα, ηηο δειψζεηο θαη ηα ινηπά
έγγξαθα.
Δάλ ηα παξαπάλσ δελ είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα πξέπεη, εθηφο ηεο γιψζζαο
έθδνζήο ηνπο, λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.
Απφ ηερληθήο πιεπξάο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο επηκέξνπο ηχπσλ
ζπζζσξεπηψλ, ζχκθσλα κε φζα ζα νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
ΤΚΔΤΑΙΑ
Κάζε ζπζζσξεπηήο λα ζπζθεπάδεηαη ζε ράξηηλν θνπηί αλάινγσλ δηαζηάζεσλ επί ηνπ
νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην κνληέιν ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ν κήλαο/έηνο παξαγσγήο ηνπ.
Αλάινγνο αξηζκφο ζπζζσξεπηψλ λα ζπζθεπάδεηαη ζε ραξηνθηβψηην ηθαλήο αληνρήο επί
ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
■ Αξηζκφο θαη Ηκεξνκελία χκβαζεο.
■ Ολνκαζία πξνκεζεπηή.
■ Δίδνο πιηθνχ.
■ Πνζφηεηα.
■ Μήλαο/έηνο παξαγσγήο
Ο εμνπιηζκφο ζπζθεπάδεηαη θαηάιιεια γηα λα αληέρεη ηε ζαιάζζηα θαη νδηθή κεηαθνξά
ρσξίο θακία δεκηά. Δάλ ππάξρεη δεκηά ιφγσ αδπλακίαο ζπζθεπαζίαο ή κεηαθνξάο, ε
αληηθαηάζηαζε/επηζθεπή πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο ρξέσζε ηνπ
εληνιέα.
ΠΑΡΑΓΟΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΓΩΝ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη φιε ηελ πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε
δαπάλεο ηνπ ζην Γξαθείν Απνζεθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Δπηηειείνπ Π
(πξψελ ΓΙ.Π.ΤΛ.) ζηε Μάλδξα Αηηηθήο, κεηά απφ ζπλελλφεζή ηνπ κε ηελ Δπηηξνπή
Παξαιαβήο θαζψο θαη ηελ Γηνίθεζε ησλ Απνζεθψλ.
Οη ζπζζσξεπηέο, θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο πξέπεη λα είλαη πιήξσο θνξηηζκέλνη, έηνηκνη
λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο πνκπνδέθηεο θαη λα παξέρνπλ ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ ζην
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70% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή έσο θαη 5 κήλεο απφ ηελ
παξαιαβή ηνπο.
Υξφλνο παξάδνζεο: Η παξάδνζε ησλ ζπζζσξεπηψλ δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3)
κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Υξφλνο παξαιαβήο: Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ
εηδψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
Απφ ηερληθήο πιεπξάο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηφζν ηεο ηκεκαηηθήο παξάδνζεο απφ ηνλ
πξνκεζεπηή, φζν θαη ηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, αλά ηχπν
ζπζζσξεπηψλ ζχκθσλα κε φζα ζα νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
ΓΟΚΙΜΔ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ ζπζζσξεπηψλ ζα πξνβεί ζηηο παξαθάησ θαη'
ειάρηζην δνθηκέο:
Πνζνηηθφ θαη καθξνζθνπηθφ έιεγρν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.
Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο, δεηγκαηνιεπηηθά ζην 10% ηεο πνζφηεηαο ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ θαηά ηχπν πνκπνδέθηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη ιηγφηεξα απφ (3)
ηξία ηεκάρηα.
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηηκήο.

Αζήλα
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