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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Γενικά 

 

1.1.1 Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 5.000 ζευγών 

παντοφλών, 7.600 τεμαχίων σκούφων πλεκτών και 6.200 

ζευγών γαντιών μάλλινων, που εντάσσονται στις κατηγορίες 

18813200, 18443300-18443330 και 18424000 (CPV) 

αντίστοιχα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν τριάντα έξι 

χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (€136.950,00) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάλυψη αναγκών της 

Εθνικής Φρουράς, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά ανά είδος 

στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. 

 

1.1.2 Αναλυτικά, η εκτιμώμενη αξία κατά είδος υλικού (τμήμα), έχει 

ως ακολούθως: 

 

1.1.2.1 Τμήμα 1: 5.000 Ζεύγη Παντόφλες: Είκοσι τέσσερις 

χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (€24.150,00), μη 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. 

 

1.1.2.2 Τμήμα 2: 7.600 Τεμάχια Σκούφοι Πλεκτοί: 

Εβδομήντα δυο χιλιάδες διακόσια ευρώ 

(€72.200,00), μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. 

 

1.1.2.3 Τμήμα 3: 6.200 Ζεύγη Γάντια Μάλλινα: Σαράντα 

χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€40.600,00), μη 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. 

 

1.1.3 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του 

Αντικειμένου της Σύμβασης ή για το σύνολο της ποσότητας των 

επιμέρους Τμημάτων του Αντικειμένου της Σύμβασης, όπως 

περιγράφονται στο Έντυπο 11 ("Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς") του Προσαρτήματος Εντύπων των Εγγράφων 

Διαγωνισμού. 

 

1.1.4 Προσφορές που αναφέρονται σε μικρότερες ποσότητες που 

περιλαμβάνονται σε κάθε Τμήμα ή ελλιπείς σε μεγέθη, δεν θα 

γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται για το συγκεκριμένο 

Τμήμα. 
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1.1.5 Δύναται η υποβολή προσφοράς για οποιοδήποτε Τμήμα. 

 

 1.1.6 Η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του 

οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, στο σύνολο της ζητούμενης 

ποσότητας ανά τμήμα. 

 

1.2 Ανάλυση Απαιτήσεων – Ποσότητες ανά Μέγεθος - Τεχνικά 

 Χαρακτηριστικά –  Προδιαγραφές – Σχέδιο και Διαδικασία 

 Κατασκευής – Βιομηχανικό Πρότυπο - Συσκευασία 

 

1.2.1 Οι απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά/προδιαγραφές, η 

διαδικασία κατασκευής, το σχέδιο κατασκευής και η συσκευασία 

των υπό προμήθεια ειδών, περιγράφονται αναλυτικά στα 

Έντυπα 8.Α (Παντόφλες), 8.Β (Σκούφοι Πλεκτοί) και 8.Γ 

(Γάντια Μάλλινα) του Προσαρτήματος των Εγγράφων 

Διαγωνισμού και των συνημμένων σε αυτά. 

 

1.2.2 Ζητούμενες Ποσότητες ανά Μέγεθος 

 

 1.2.2.1 Παντόφλες (5.000 ζεύγη): 

 

Α/Α 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΖΕΥΓΗ) ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

1. 38 4 - 

2. 39 5 30 

3. 40 6 180 

4. 41 7 220 

5. 42 8 700 

6. 43 9 1.000 

7. 44 10 1.040 

8. 45 11 1.000 

9. 46 12 450 

10. 47 13 200 

11. 48 14 70 

12. 49  70 
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13. 50  20 

14. 51  20 

 

 Οι Προσφέροντες να δηλώσουν με την Τεχνική Προσφορά, εάν δύνανται 

να κατασκευάσουν τις πιο πάνω ποσότητες στα μεγέθη 49, 50 και 51. 

 

 Σε περίπτωση μη δυνατότητας κατασκευής των απαιτούμενων ζευγών σε 

οποιοδήποτε μέγεθος εκ των 49, 50 και 51, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

προμηθευτεί την αντίστοιχη ποσότητα στο μέγεθος 48 (μέγιστη ποσότητα 

μεγέθους 48: 180 ζεύγη). 

 

 Διευκρινίζεται ότι η μη δυνατότητα κατασκευής παντοφλών στα 

μεγέθη 49, 50 και 51 δεν συνιστά λόγο απόρριψης της τεχνικής 

προσφοράς. 

 

  1.2.2.2 Σκούφοι Πλεκτοί (7.600 τεμάχια): Ένα μέγεθος (one 

size). 

 

  1.2.2.3 Γάντια Μάλλινα (6.200 ζεύγη): 

 

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΖΕΥΓΗ) 

1. 
MEDIUM 

(M) 
1.000 

2. 
LARGE 

(L) 
5.000 

3. 
Χ-LARGE 

(XL) 
200 

 

1.2.3 Βιομηχανικό Πρότυπο 

 

1.2.3.1 Ο Ανάδοχος, πριν προβεί στη μαζική παραγωγή του 

προϊόντος της σχετικής Σύμβασης, οφείλει να 

προσκομίσει 3 δείγματα (σε ζεύγη ή τεμάχια ανάλογα με 

το είδος), τα οποία ελέγχονται μακροσκοπικά, από την 

Επιτροπή Παραλαβής, ως προς τα γενικά 
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χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην αντίστοιχη 

προδιαγραφή. 

 

1.2.3.2 Η Επιτροπή Παραλαβής οφείλει να ελέγξει τα δείγματα 

εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους και εφόσον 

τα δείγματα κριθούν κατάλληλα, επισημοποιούνται, 

ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο ως 

βιομηχανικό πρότυπο, για την έναρξη μαζικής 

παραγωγής. 

 

1.2.3.3 Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα, ο 

Ανάδοχος παρουσιάζει, εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος, νέα δείγματα, τα οποία θα πρέπει να 

συνάδουν με την παρούσα προδιαγραφή για 

επανεξέταση, με την ίδια διαδικασία από την Επιτροπή 

Παραλαβής και επισημοποίησή τους. 

 

1.2.3.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτύχει, κατά την 2η 

παρουσίαση των Βιομηχανικών Δειγμάτων, να 

συμμορφωθεί με της παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Παραλαβής τότε ενημερώνεται γραπτώς από την 

Επιτροπή Παραλαβής ότι δύναται να εφαρμοστεί το 

άρθρο 26, του Παραρτήματος Ι των Εγγράφων του 

διαγωνισμού, που προνοεί τον τερματισμό της 

Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

1.2.3.5 Η επισημοποίηση των δειγμάτων, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν ως βιομηχανικό πρότυπο, δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη τήρησης 

όλων των όρων της προδιαγραφής για εκτροπές οι 

οποίες ενδεχομένως να διαπιστωθούν κατά τον 

εργαστηριακό έλεγχο του τελικού προϊόντος. Η 

επισημοποίηση των δειγμάτων θα γίνεται μετά από 

πρακτικό έλεγχο, ώστε να επισημαίνονται οι 

απαιτούμενες τροποποιήσεις, για την τέλεια 

προσαρμογή τους σε αυτά. 

 

1.2.3.6 Η ποσότητα των δειγμάτων θα βαρύνει τον προμηθευτή 

και δεν υπολογίζεται στην καθοριζόμενη, από τη 

σύμβαση, ποσότητα. 
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1.2.3.7 Τα δείγματα για το βιομηχανικό πρότυπο θα 

παραλαμβάνονται με τη συμπλήρωση και υπογραφή 

του αντίστοιχου Εντύπου 18.Α.,18.Β. και 18.Γ του 

Προσαρτήματος των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 

1.2.3.8 Τα 3 δείγματα (σε ζεύγη ή τεμάχια ανάλογα με το είδος), 

τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως βιομηχανικό πρότυπο 

διανέμονται ως εξής: 1 στην Αναθέτουσα Αρχή, 1 στην 

Ε.Φ. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή 

Παραλαβής για την παραλαβή του τελικού προϊόντος 

και 1 στον προμηθευτή για την έναρξη της παραγωγής. 

Τα 2 δείγματα (από Αναθέτουσα Αρχή/ενδιαφερόμενη 

Υπηρεσία της Ε.Φ.), μετά την ολοκλήρωση της τελικής 

παραλαβής, θα παραδίδονται στη Διαχείριση Επισήμων 

Δειγμάτων, για περαιτέρω αξιοποίηση. 

 

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

 ΑΡΧΗ 

 

2.1 Πρόσβαση στις Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις 

 

 Ο Συντονιστής της Σύμβασης, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα 

εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης των στελεχών του Αναδόχου 

στους χώρους παράδοσης των προϊόντων. Κατά την είσοδο στο 

Στρατόπεδο, θα γίνεται έλεγχος της πολιτικής τους ταυτότητας. 

 

2.2 Επίσημα Δείγματα Αναθέτουσας Αρχής 

 

2.2.1 Το επίσημο δείγμα της Αναθέτουσας Αρχής, για όλα τα είδη του 

αντικειμένου της Σύμβασης, θα είναι στη διάθεση των 

Προσφοροδοτών, για επιθεώρηση, φωτογράφηση και λήψη των 

αναγκαίων πληροφοριών ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η από μέρους τους υποβολή 

προσφοράς. Για τυχόν ασυμφωνίες μεταξύ του επίσημου 

δείγματος και των όρων της προδιαγραφής, υπερισχύει η 

προδιαγραφή. Το επίσημο δείγμα δεν ισχύει για τυχόν 

κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που μπορεί να 

υπάρχουν σε αυτό. 

 

2.2.2 Τα επίσημα δείγματα της Υπηρεσίας βρίσκονται στην 691 ΑΒΥΠ, 

η οποία στεγάζεται στο Στρατόπεδο "Λχία Ευμενίου 
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Παναγιώτου", στα Πολεμίδια Λεμεσού. Η επιθεώρηση μπορεί να 

γίνει κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Υπεύθυνο 

Συντονιστή και τον υπεύθυνο Αξιωματικό της Διαχείρισης 

Δειγμάτων (Τηλέφωνα επικοινωνίας Διαχείρισης Δειγμάτων 

25413329 και 25413332). 

 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

3.1  Τόπος Παράδοσης 

 

 Η παράδοση των υλικών θα γίνει, με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου, 

στις αποθήκες της 691 Αποθήκη Βάσεως Υλικού Πολέμου (691 ΑΒΥΠ), 

που βρίσκονται στο Στρατόπεδο «Λοχία Ευμενίου Παναγιώτου», στα 

Πολεμίδια Λεμεσού. 

 

3.2 Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης 

 

3.2.1 Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα γίνει το αργότερο 

σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης. Σε περίπτωση που στο χρόνο παράδοσης 

μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, αυτός δεν θα προσμετρείται. 

 

3.2.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Υπεύθυνο 

Συντονιστή της Σύμβασης για την ακριβή ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα προϊόντα, τουλάχιστον πέντε 

εργάσιμες (5) ημέρες νωρίτερα. 

 

3.3 Παραλαβή Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

3.3.1 Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής 

κατά τα οριζόμενα στους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των 

Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016 (ΚΔΠ 138/2016). Οι 

διαδικασίες που ρυθμίζονται από τις πρόνοιες των κανονισμών 

αυτών, θα ισχύουν σε όλη την διαδικασία εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 
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3.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος, στον οποίο καλείται από την Επιτροπή 

Παραλαβής να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος. 

 

3.3.3 Η παραλαβή των παραδοτέων προϊόντων της Σύμβασης ως 

κατάλληλα, θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων ελέγχων/δοκιμασιών. Η προσωρινή παραλαβή 

τους δεν θα θεωρείται παραλαβή τους ως κατάλληλα, προτού 

γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των προβλεπόμενων ελέγχων. 

 

3.3.4 Για την παραλαβή των προϊόντων εφαρμόζονται τα 

καθοριζόμενα στο Άρθρο 17 του Παραρτήματος Ι των 

Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 

3.3.5  Διαδικασίες Ελέγχου 

 

  3.3.5.1 Μερίδα 

 

 Το τελικό προϊόν παραδίδεται σε μερίδες των 

2.000 ζευγών για τις παντόφλες και τα μάλλινα 

γάντια και σε 2.000 τεμάχια για τους πλεκτούς 

σκούφους, οι οποίες και αριθμούνται. Εάν ο 

αριθμός του υλικού, που πρόκειται να 

κατασκευαστεί δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 

2.000, τα επιπλέον τεμάχια/ζεύγη 

συμπεριλαμβάνονται στην προηγούμενη μερίδα 

αν δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ζεύγη/τεμάχια, ενώ 

σε αντίθετη περίπτωση θα αποτελούν ξεχωριστή 

μερίδα. Η παράδοση γίνεται στην Υπηρεσία που 

ορίζεται πιο πάνω, με ευθύνη και έξοδα του 

προμηθευτή. 

 

3.3.5.2 Δειγματοληψία 

 

3.3.5.2.1 Από κάθε μερίδα σχηματίζεται με 

μέριμνα της Επιτροπής Παραλαβής, 

αντιπροσωπευτικό δείγμα 

μακροσκοπικού ελέγχου ίσο προς το 

3% τουλάχιστον της ποσότητας της 

μερίδας, με τη διαδικασία της τυχαίας 

δειγματοληψίας (τυχαία δειγματοληψία 
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είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται 

στη λήψη μονάδων από μια μερίδα, έτσι 

ώστε κάθε μονάδα της μερίδας να έχει 

την ίδια πιθανότητα, ανεξάρτητα από 

την ποιότητα της, να συμπεριληφθεί 

στο δείγμα). 

 

3.3.5.2.2 Βασική επιδίωξη στο δειγματοληπτικό 

έλεγχο είναι η εξασφάλιση της 

βεβαιότητας ότι το δείγμα το οποίο 

επιλέγεται από έναν συγκεκριμένο 

αριθμό μονάδων προϊόντος, 

αντιπροσωπεύει την ποιότητα αυτών 

των μονάδων. Η διαδικασία επιλογής 

από μια μερίδα πρέπει να γίνεται τυχαία 

και χωρίς προκατάληψη. 

 

3.3.5.2.3 Από το δείγμα του μακροσκοπικού 

ελέγχου του κάθε Τμήματος (είδους) θα 

ληφθούν τυχαία τουλάχιστον τέσσερα 

(4) ζεύγη παντόφλες, δέκα (10) τεμάχια 

σκούφοι πλεκτοί και έξι (6) ζεύγη γάντια 

μάλλινα, τα οποία θα αποτελέσουν 

δείγμα και αντίδειγμα του 

εργαστηριακού ελέγχου. Η κάθε 

ποσότητα θα βαρύνει τον προμηθευτή 

και δεν υπολογίζεται στην καθοριζόμενη 

από τη σύμβαση ποσότητα. 

 

3.3.5.3 Μακροσκοπικός Έλεγχος 

 

   Διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής, στο 

αντιπροσωπευτικό δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου από κάθε 

μερίδα, για έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος και 

της συμφωνίας του με τους όρους και τα σχέδια της 

προδιαγραφής για τον εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων σε 

σχέση με το βιομηχανικό πρότυπο. 

 

 3.3.5.4 Εργαστηριακός Έλεγχος 
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3.3.5.4.1 Ο Προσφέροντας θα πρέπει μαζί με την 

Προσφορά του να υποβάλει το Έντυπο 20 του 

Προσαρτήματος των Εντύπων του διαγωνισμού 

με το οποίο να προτείνει το εργαστήριο 

ελέγχου ποιότητας των υλικών. 

 

  3.3.5.4.2 Από τις ποσότητες της παραγράφου 3.3.5.2.3, 

δύο (2) ζεύγη παντόφλες, πέντε (5) τεμάχια 

σκούφοι πλεκτοί και τρία (3) ζεύγη γάντια 

μάλλινα μπορούν να αποστέλλονται για 

εργαστηριακούς ελέγχους και αντιπροσωπεύουν 

το δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) ζεύγη 

παντόφλες, πέντε (5) τεμάχια σκούφοι πλεκτοί 

και τρία (3) ζεύγη γάντια μάλλινα αποτελούν τα 

αντιδείγματα και παραμένουν στην Επιτροπή 

Παραλαβής, όπου και τηρούνται μέχρι το 

πέρατος της προμήθειας. 

 

  3.3.5.4.3 Για τη διακρίβωση της ποιότητας του τελικού 

προϊόντος και της συμμόρφωσής του ή μη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, δύναται να διενεργηθούν 

από διαπιστευμένο, σύμφωνα με το 

αναγνωρισμένο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 

17025, αναγνωρισμένο-ανεξάρτητο εργαστήρια 

με βάση τα ευρωπαϊκά ή αντίστοιχα ισοδύναμα 

διεθνή πρότυπα, οι έλεγχοι ποιότητας που 

καθορίζονται για κάθε Τμήμα στα Έντυπα 8.Α, 

8.Β και 8.Γ. 

 

  3.3.5.4.4 Στο Έντυπο 20 να επισυνάπτεται πιστοποιητικό 

διαπίστευσης ότι το προτεινόμενο εργαστήριο 

είναι διαπιστευμένο με το αναγνωρισμένο 

Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17025, συνοδευόμενο 

από το πεδίο διαπίστευσης (από Φορέα 

Διαπίστευσης), ότι το εργαστήριο δύναται εντός 

του πεδίου εφαρμογής/διαπίστευσής του να 

διενεργεί ελέγχους – δοκιμές στη συγκεκριμένη 

κατηγορία προϊόντων. 
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  3.3.5.4.5 Ο καθορισμός του διαπιστευμένου εργαστηρίου 

το οποίο θα διενεργήσει τους προβλεπόμενους 

ελέγχους θα γίνεται από την αναθέτουσα αρχή η 

οποία θα έχει και την ευθύνη αποστολής των 

δειγμάτων. 

 

  3.3.5.4.6 Στην έκθεση Ελέγχου (Test Report) του κάθε 

εργαστηρίου να: 

 

 Φέρεται το λογότυπο του Φορέα 

Διαπίστευσης του Εργαστηρίου. 

 

 Να επισημαίνονται οι μη διαπιστευμένοι 

μέθοδοι, οι οποίοι διενεργήθηκαν με βάση 

προτύπου. 

 

 3.3.5.4.7 Όλα τα έξοδα των εργαστηριακών ελέγχων θα 

επιβαρύνουν τον Αναθέτουσα Αρχή. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

 4.1 Υπεύθυνος (Εκπρόσωπος) Αναδόχου 

 

4.1.1 Ο Ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Αντικειμένου 

της Σύμβασης σε όλες τις φάσεις του, μέχρι την τελική λήξη της 

σύμβασης. 

 

4.1.2 Ο Ανάδοχος θα ορίσει ένα στέλεχος ως Υπεύθυνο 

(Εκπρόσωπο), ο οποίος θα βρίσκεται σε συνεχή και μόνιμη 

συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή (Υπεύθυνο Συντονιστή) για 

επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. 
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