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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΤΜΗΜΑΤΑ 4ο - 2ο
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη - Πύλη Ε1 -Ε2
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: 185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Π. (2ο)
Πλωτάρχης Λ.Σ. (Τ) ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. (4ο)
Τηλέφωνο
: 213-137-1081/4652 (2ο)
Τηλέφωνο
: 213-137-4565/4241/4225 (4ο)
Η/Τ
: dipea.b@yna.gov.gr
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πειραιάς,
11 Μαΐου 2021
Αριθ. πρωτ.:
2834.3/32654/2021
ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της 02/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου
για την «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΑΔΑ: 9Λ6Γ4653ΠΩ-6ΛΜ).
Σχετ.: α) Η αριθ.: 02/2021 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την «Προμήθεια ιματισμού και
εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΑΔΑ: 9Λ6Γ4653ΠΩ6ΛΜ).
β) Το από 29-3-2021 και ώρα 16:44:46 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΒΡΑΔΕΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά συνημμένης επιστολής που
υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Συστημικός Αριθμός: 102589
γ) Το από 31-3-2021 και ώρα 11:36:08 μήνυμα του οικονομικού φορέα «Κουφάκης, Κωνσταντίνος CSI DEFENSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε
στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Συστημικός Αριθμός 102588.
δ) Το από 1-4-2021 και ώρα 14:15:00 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΣΙΑΜΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΣΤΑΣ
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Συστημικός Αριθμός 102588.
ε) Το από 5-4-2021 και ώρα 13:53:27 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ
ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Συστημικός Αριθμός 102588.
στ) Το από 5-4-2021 και ώρα 13:54:36 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ
ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Συστημικός Αριθμός 102581,1.
ζ) Το από 5-4-2021 και ώρα 13:56:29 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ
ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Συστημικός Αριθμός 102584.
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η) Το από 6-4-2021 και ώρα 12:33:32 μήνυμα από τον οικονομικό φορέα «ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ –
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Συστημικός Αριθμός: 102587,1.
θ) Το από 6-4-2021 και ώρα 18:41:44 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά συνημμένης επιστολής που
υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Συστημικός Αριθμός 102585.
ι) Το από 6-4-2021 και ώρα 19:55:12 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ
ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Συστημικός Αριθμός 102581,1.
ια) Το από 6-4-2021 και ώρα 19:56:03 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ
ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Συστημικός Αριθμός 102584.
ιβ) Το από 6-4-2021 και ώρα 20:22:44 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΓΑΛΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ – ELMON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Συστημικός Αριθμός
102584.
ιγ) Το από 6-4-2021 και ώρα 20:25:13 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΓΑΛΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ – ELMON
ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Συστημικός Αριθμός
102585.
ιδ) Το από 6-4-2021 και ώρα 20:27:21 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΓΑΛΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ – ELMON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Συστημικός Αριθμός
102588.
ιε) Το από 6-4-2021 και ώρα 19:53:46 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ
ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Συστημικός Αριθμός 102588.
ιστ) Το από 8-4-2021 και ώρα 16:03:51 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΕΣΕ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Συστημικός Αριθμός: 102589.
ιζ) Το από 11-4-2021 και ώρα 22:05 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου Έκτακτης
Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια καταδυτικού και
επιχειρησιακού/τακτικού εξοπλισμού της Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».
ιη) Το αριθ. πρωτ.: 2416.1/26112/2021/12-4-2021 Φ.Ε.Σ. Δ.Π. ΣΤ' .
ιθ) Το αριθ. πρωτ.: 2416.1/26115/2021/12-4-2021 Φ.Ε.Σ. Δ.Π. ΣΤ'.
κ) Το αριθ. πρωτ.: 2416.1/26279/2021/12-4-2021 Φ.Ε.Σ. Δ.Π. ΣΤ'.
κα) Το αριθ. πρωτ.: 2834.1/26305/2021/12-4-2021 Φ.Ε.Σ. Δ.ΕΠΙΧ. 3ου .
κβ) Η από 12-4-2021 αναφορά (Εμπιστευτική) του Προέδρου Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών
Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ιματισμού και επιχειρησιακού εξοπλισμού για την κάλυψη
αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών».
κγ) Το από 13-4-2021 και ώρα 07:22 π.μ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κλιμακίου Ειδικών
Αποστολών.
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κδ) Το από 13-4-2021 και ώρα 12:51 μ.μ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προέδρου Έκτακτης
Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ιματισμού και
επιχειρησιακού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών».
κε) Η Αριθ. Πρωτ.: 2832.3/27807/2021/19-04-2021 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο περί τροποποίησης
όρου – παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 02/2021 Διακήρυξης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑ: 6ΤΨΝ4653ΠΩ-ΨΒΠ) .

1. Αναφορικά με (β) έως (ιε) σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ.
02/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, τα οποία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού (-Συστημικοί Αριθμοί: 102581, 102582, 102583, 102584, 102585,
102586, 102587, 102588, 102589, 102590-) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και κατόπιν παροχής στοιχείων από
επισπεύδουσες Διευθύνσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π. (ή από τους Προέδρους των Έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης
Τεχνικών Προδιαγραφών, όσον αφορά σε ερωτήματα επί των Κεφαλαίων Β και Γ) [(ιζ) έως (κδ) σχετικά],
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.1 Αναφορικά με αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων των τεχνικών προδιαγραφών του
Κεφαλαίου Α - Καταδυτικός και Επιχειρησιακός / Τακτικός εξοπλισμός της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
(Συστημικοί αριθμοί: 102581 και 102582)
Δεδομένου ότι σε (στ) και (ι) σχετικά μηνύματα, οι συνημμένες σε αυτά επιστολές αφορούν σε
«Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών αλεξίσφαιρων γιλέκων της υπ’ αριθμ. 02/2021
διακήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αίτημα μετάθεσης του χρόνου
υποβολής προσφορών (…)» καθώς και «(…) τα αλεξίσφαιρα γιλέκα (φορείς αντιβαλλιστικών πλακών) και
τις αντιβαλλιστικές πλάκες προβλέπεται στην τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης αρ. 02/2021 και
συγκεκριμένα στις ενότητες 2.1.18. και 2.2.7. (συστημικός αριθμός 102584 μέρος ΙΙ) (…)» και δεδομένου
ότι αφενός στα υπό προμήθεια είδη του Κεφαλαίου Α δεν περιλαμβάνονται τέτοια είδη, αφετέρου οι ίδιες
επιστολές έχουν υποβληθεί σε έτερους συστημικούς αριθμούς, τα σχετικά ερωτήματα και οι διευκρινίσεις
επ΄ αυτών παρατίθενται στις παρ. 1.4 και 1.2, αντίστοιχα, του παρόντος.
1.2 Αναφορικά με αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων των τεχνικών προδιαγραφών του
Κεφαλαίου Β: Ιματισμός και Επιχειρησιακός εξοπλισμός για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων
Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (Συστημικοί αριθμοί: 102583, 102584 και 102585)
1.2.1 Όσον αφορά στο από 5-4-2021 και ώρα 13:56:29 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εταιρείας «ΤΣΙΚΛΕΑΣ
, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ
ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ – Συστημικός Αριθμός 102584 [(ζ) σχετικό], δεδομένου ότι αφορά σε παρατηρήσεις που
αφορούν σε έτερες προδιαγραφές της Αριθ. 02/2021 Διακήρυξης, τα υποβληθέντα ερωτήματα και οι
σχετικές διευκρινίσεις παρατίθενται στην παράγραφο 1.4 της παρούσης.
1.2.2 Όσον αφορά στο από 6-4-2021 και ώρα 19:56:03 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ
ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Συστημικός Αριθμός 102584 [(ια) σχετικό]:
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
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Ερώτημα (α/α 01):
«Επιπροσθέτως των αιτημάτων και των παρατηρήσεων που έχουμε υποβάλει για προβλήματα της
Διακήρυξης 02/2021 θα θέλαμε να επισημάνουμε και την εξής ασυμβατότητα των απαιτήσεων του
διαγωνισμού σε σχέση με όσα συνηθίζονται σε αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες, ήτοι :
Αναφορικά με τα αλεξίσφαιρα γιλέκα (φορείς αντιβαλλιστικών πλακών) και τις αντιβαλλιστικές πλάκες
προβλέπεται στην τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης αρ. 02/2021 και συγκεκριμένα στις ενότητες
2.1.18. και 2.2.7. (συστημικός αριθμός 102584 μέρος ΙΙ) ότι οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι θα πρέπει να
παρουσιάσουν πιστοποίηση NATO AQAP 2110 ή ισοδύναμο ή ανώτερο πιστοποιητικό αναφορικά με το
εργοστάσιο κατασκευής των υλικών. Η απαίτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα ειωθότα σε αντίστοιχους
διαγωνισμούς δημοσίων φορέων. Όλως ενδεικτικά σας παραπέμπουμε στην πρόσφατη υπ’ αριθμ.
105/2020 διακήρυξη της ΑΣΔΥΣ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 99542 που αφορούσε την προμήθεια του ΕΣ με
αντιβαλλιστικά κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα, εξαρτύσεις και αντιβαλλιστικές πλάκες με την οποία η ΑΣΔΥΣ
αξίωνε το εργοστάσιο κατασκευής «να είναι πιστοποιημένο και τηρεί τα πρότυπα σύμφωνα κατά AQAP
2110 MIL SPEC». Την διατύπωση μάλιστα αυτή επαναλαμβάνει πανομοιότυπα και η διακήρυξη υπ’ αριθμ.
2/2021 της Υπηρεσίας σας αναφορικά με τις απαιτήσεις που διατυπώνονται για τα κράνη στην ενότητα
2.3.3.
Ενόψει αυτών δεν γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα για την οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
έχουν πιστοποιητικό NATO AQAP 2110, τη στιγμή μάλιστα που ελάχιστες εταιρίες στην Ευρώπη έχουν την
πιστοποίηση αυτή, ενώ στην Ελλάδα φρονούμε ότι καμία εταιρία δεν διαθέτει τέτοια πιστοποίηση. Είναι
αυτόδηλο ότι η σχετική απαίτηση της Τεχνικής Προδιαγραφής της Διακήρυξης 02/2021 περιορίζει
αδικαιολόγητα και κωλύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό καθώς αποκλείει χωρίς αποχρώντα λόγο την
συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων εταιριών από το να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με
αποτέλεσμα η σχετική πρόβλεψη να στρέφεται τελικά σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, αφού δεν
επιτρέπει να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός των εταιριών με κατάθεση ανταγωνιστικών προσφορών.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 01):
Διευκρινίζεται ότι παραμένουν σε ισχύ τα αναφερόμενα στην 02/2021 Διακήρυξη. Επιπρόσθετα εκ μέρους
της αρμόδιας Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, παρατίθενται συναφώς τα ακόλουθα για τα
σημεία που γίνεται αναφορά σε παρ. 2.1.18, 2.2.7 και 2.3.3 και αφορούν σε Τεχνικές Προδιαγραφές Κ.Ε.Α.
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
«Η πιστοποίηση ενός εργοστασίου με NATO AQAP 2110 αποτελεί τη μέγιστη απόδειξη για τις
αυστηρότατες διαδικασίες που τηρούνται σε όλα τα στάδια της κατασκευής, την ποιότητα, την αξιοπιστία,
την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων υλικών και των τελικών προϊόντων, που παραδίδονται σε όλες τις
χώρες του NATO. Την εν λόγω πιστοποίηση ΝΑΤΟ (Allied Quality Assurance Publications) προδιέγραψε και
τεκμηρίωσε η Υπηρεσία NSN (NATO STANTARDIZATION AGENCY), την απεδέχθησαν και απαιτούν όλες οι
χώρες του ΝΑΤΟ, όταν πρόκειται να προμηθευτούν υλικά, ώστε να διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα και
αξιοπιστία των υλικών και του κατασκευαστή. Μεταξύ των χωρών που το απεδέχθησαν και την απαιτούν,
όπως ορθά αναφέρεται, είναι και η Ελλάδα (ΑΣΔΥΣ).»
1.2.3 Όσον αφορά στο από 6-4-2021 και ώρα 18:41:44 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά συνημμένης
επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Συστημικός Αριθμός 102585 [(θ) σχετικό]:
Ερώτημα (α/α 02):
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«Αναφορικά με την Διακήρυξη Σύμβαση Προμήθειας Ιματισμού και Εξοπλισμού για τα στελέχη του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αρ. 02/2021 (αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 102585),
παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί:
1) Σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δείγματος και σε ποιόν χρόνο;»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 02):
Διευκρινίζεται ότι παραμένουν σε ισχύ τα αναφερόμενα στην 02/2021 Διακήρυξη.
Σύμφωνα με την παρ. 0.I. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ: εδάφιο ι) των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια
Ιματισμού και Επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών
Αποστολών:
«0.I. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ: (…) ι) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μετά την αξιολόγηση των
τεχνικών και οικονομικών προσφορών και πριν από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, ένα
(01) δείγμα πλέον της προσφερθείσας ποσότητας από κάθε είδος για τυχόν περαιτέρω οριστικοποίηση
τεχνικών θεμάτων (π.χ. χρωματισμός, μεγεθολόγιο κλπ) με τα στελέχη της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών
Προδιαγραφών.» Ειδικότερα, όσον αφορά στις Διόπτρες [ΔΙΟΠΤΡΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ και ΔΙΟΠΤΡΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (Διαιρούμενη)] ισχύουν τα ακόλουθα (βλ. παρ. 2.5.1.57 και 2.5.2.55):
«2.5.1.57 Ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας (που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης)
θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία / επιτροπή μαζί με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (εφόσον
δύναται μακροσκοπική εξέταση όσων προδιαγραφών δε πιστοποιούνται-βεβαιώνονται από κάποιο
έγγραφο) ένα (01) πλήρες σύστημα – δείγμα πλέον της προσφερθείσας ποσότητας (πλήρη σύνθεση,
όπως το παραδοτέο που να πληροί όλες τις απαιτήσεις τις προκήρυξης) συνοδευόμενο από τα
παρελκόμενα / απάρτια που κατά την κρίση της εταιρείας επαυξάνουν την «επιχειρησιακή χρήση»,
(ώστε να επιτευχθεί πλήρης αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων / επιλογών σε πραγματικές
συνθήκες).»
«2.5.2.55 Ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας (που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης)
θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία / επιτροπή μαζί με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (εφόσον
δύναται μακροσκοπική εξέταση όσων προδιαγραφών δε πιστοποιούνται-βεβαιώνονται από κάποιο
έγγραφο) ένα (01) πλήρες σύστημα – δείγμα πλέον της προσφερθείσας ποσότητας (πλήρη σύνθεση,
όπως το παραδοτέο που να πληροί όλες τις απαιτήσεις τις προκήρυξης) συνοδευόμενο από τα
παρελκόμενα / απάρτια που κατά την κρίση της εταιρείας επαυξάνουν την «επιχειρησιακή χρήση»,
(ώστε να επιτευχθεί πλήρης αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων / επιλογών σε
πραγματικές συνθήκες).»
1.2.4 Όσον αφορά στο από 6-4-2021 και ώρα 20:22:44 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΓΑΛΑΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ – ELMON ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Συστημικός Αριθμός 102584 και στο από 6-4-2021 και ώρα 20:25:13 μήνυμα του ίδιου οικονομικού φορέα,
που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Συστημικός Αριθμός 102585, μετά συνημμένης της ίδιας επιστολής [(ιβ)
και (ιγ) σχετικά]:
Ερώτημα (α/α 03):
« Κεφάλαιο Β, Μέρος ΙΙ: Επιχειρησιακός Εξοπλισμός Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
Συστημικός Αριθμός: 102584/102585
Α.
Αιτούμαστε τον διαχωρισμό και αποσύνδεση του είδους:
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
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• 2.6 (Ηλεκτροϋδραυλικό Σύστημα Διάνοιξης Θυρών με παρελκόμενα)
Aπό τα είδη 2.1 εως και 2.4 (Φορέας, Πλάκες, Κράνος, Σωσίβιο) καθόσον δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Τα
είδη 2.1 έως 2.4 είναι είδη για την προστασία της ζωής των στελεχών, ενώ το είδος 2.6. είναι
μηχανολογικός εξοπλισμός διάνοιξης θυρών. Ο διαχωρισμός δεν θα επηρεάσει την τεχνική αξιολόγηση ή
επάρκεια των ειδών ούτε την λειτουργία μεταξύ τους (δεν είναι αλληλοεξαρτώμενα) ούτε την ομοιομορφία
(όπως για παράδειγμα με τα υπο-είδη των στολών).»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 03):
Το αίτημα κρίνεται άσκοπο, καθώς το Είδος 2.6 είναι ξεχωριστό/διακριτό από τα 2.1-2.4. Αναφέρεται
ξεκάθαρα στην παρ. 0.ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ των Τεχνικών Προδιαγραφών του Κεφαλαίου Β.
Ερώτημα (α/α 04):
«Β.
Στην παράγραφο 2.1.13 της τεχνικής προδιαγραφής η απαιτούμενη ταχύτητα είναι 540 m/s ενώ η
προβλεπόμενη είναι 520 m/s, παρακαλούμε επιβεβαιώστε.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 04):
Η απαιτούμενη ταχύτητα είναι 540m/sec +- 9m/ sec.
Ερώτημα (α/α 05):
«Γ.
Στην παράγραφο 2.1.17 της τεχνικής προδιαγραφής όπως αναφέρεται «Η μαλακή θωράκιση που θα
συνοδεύει το γιλέκο πρέπει να έχει πιστοποίηση NIJ 0101.06 IIIA». Αιτούμαστε την προσθήκη και του NIJ
0101.04 όπως απαιτείται σε όλες τις όμοιες τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής Αστυνομίας και των
Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή: «…να έχει πιστοποίηση NIJ 0101.04 IIIA / NIJ 0101.06 IIIA».»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 05):
Είναι υποχρεωτικό η μαλακή θωράκιση να έχει πιστοποιηθεί με το πλέον σύγχρονο πρότυπο ΝΙJ 0101.06,
τα διαμετρήματα που αυτό προβλέπει καθώς και το 7.62x25 με την ανωτέρω ταχύτητα.
Ερώτημα (α/α 06):
«Δ.
Στην παράγραφο 1, σελ 6 της Διακήρυξης, η προϋπολογισθείσα αξία είναι #1.661.800,00€# ενώ στο
ΕΣΗΔΗΣ εμφανίζεται ως ακολούθως:

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την αξία του προϋπολογισμού.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 06):
Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αναγράφηκε το ποσό λανθασμένα εκ παραδρομής. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την
προμήθεια των ειδών του Κεφαλαίου Β ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες και
εβδομήντα ευρώ #2.052.070,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων), ενώ για τα
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
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είδη επιχειρησιακού εξοπλισμού (Μέρος ΙΙ του Κεφαλαίου Β) ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ένα
εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ #1.661.800,00€# (συμπεριλαμβανομένων
Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων).
Ερώτημα (α/α 07):
«Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις περί της διαδικασίας – Τρόπος αξιολόγησης ομάδας ειδών
Με ποιόν τρόπο θα αξιολογηθεί η προσφορά οικονομικού φορέα, εάν υποτεθεί ότι από τα π.χ. 4 είδη τα
οποία απαιτείται να προσφέρει σαν σύνολο (ομάδα), π.χ. το ένα από τα τέσσερα είδη είτε απορρίπτεται
τεχνικά, είτε άλλος οικονομικός φορέας προσφέρει καλύτερη οικονομική προσφορά?
Η αντιμετώπιση /τρόπος της αξιολόγησης δεν διευκρινίζεται στην διακήρυξη.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 07):
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2 παρ. δ της Διακήρυξης, «το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο
προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις
απαιτήσεις της [Διακήρυξης]». Επιπροσθέτως, όταν απαιτείται υποβολή υποχρεωτική για το σύνολο των
επιμέρους ειδών ενός είδους ή ομάδας ειδών, όπως έχει ειδικότερα καθορισθεί στη Διακήρυξη, απόρριψη
του ενός εξ αυτών συνεπάγεται την απόρριψη συνολικά της προσφοράς που έχει κατατεθεί για το εν λόγω
είδος ή ομάδα ειδών.
Τέλος, έτερες επιπρόσθετες υποβληθείσες παρατηρήσεις στην ανωτέρω επιστολή αφορούν σε τεχνικές
προδιαγραφές έτερου Κεφαλαίου της Αριθ. 02/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ι.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑ:
9Λ6Γ4653ΠΩ-6ΛΜ) και τα σχετικά ερωτήματα και διευκρινίσεις επ’ αυτών παρατίθενται στην παράγραφο
1.4 της παρούσης.
1.2.5 Πέραν των ανωτέρω που αφορούν σε διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν από υποψήφιους
οικονομικούς φορείς παρατίθενται και οι ακόλουθες διευκρινίσεις/τροποποιήσεις επί όρων των
τεχνικών προδιαγραφών του Κεφαλαίου Β της Αριθ. 02/2021 Διακήρυξης εκ μέρους της Υπηρεσίας μας:
α) Η παράγραφος 2.1.20 των Τεχνικών Προδιαγραφών:
«Να διαθέτει μια (01) τριπλή θήκη γεμιστήρων με σύστημα συγκράτησης γεμιστήρων από ελαστικό σχοινί
(bungee cord )που να μπορούν να τοποθετηθούν μέσα τρεις (03) γεμιστήρες 5,56x45 mm στη κάθε θήκη
και να διαθέτει εξωτερικά molle σύστημα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί επάνω επιπλέον θήκη εάν
απαιτηθεί και το σύστημα ανάρτησης της στο γιλέκο να είναι τύπου molle χωρίς κόπιτσες. Ανωτέρω θήκη
να έχει διαστάσεις τουλάχιστον ΥxΜxΠ 13,5x24x3 cm και βάρος όχι παραπάνω από 210 gr. Να είναι
χρωματισμού Μούλτικαμ, το υλικό κατασκευής του φορέα να είναι 500D nylon fabric ή αντίστοιχο ή
ανώτερο. Να ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στα 2.1.3 και 2.1.10.»
διορθώνεται/τροποποιείται ως ακολούθως:
«Να διαθέτει μια (01) τριπλή θήκη γεμιστήρων με σύστημα συγκράτησης γεμιστήρων από ελαστικό σχοινί
(bungee cord) που να μπορούν να τοποθετηθούν μέσα ένας (01) γεμιστήρας 5,56x45 mm στη κάθε θήκη
και να διαθέτει εξωτερικά molle σύστημα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί επάνω επιπλέον θήκη εάν
απαιτηθεί και το σύστημα ανάρτησης της στο γιλέκο να είναι τύπου molle χωρίς κόπιτσες. Ανωτέρω θήκη
να έχει διαστάσεις τουλάχιστον ΥxΜxΠ 13,5x24x3 cm και βάρος όχι παραπάνω από 210 gr. Να είναι
χρωματισμού Μούλτικαμ, το υλικό κατασκευής του φορέα να είναι 500D nylon fabric ή αντίστοιχο ή
ανώτερο. Να ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στα 2.1.3 και 2.1.10.»
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β) Η παράγραφος Ε. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ως προς τη 2η
παράγραφο/εδάφιο:
«(…) Τα υπό προμήθεια είδη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Φορέας αντιβαλλιστικών πλακών με
θωράκιση, αντιβαλλιστικές πλάκες, βαλλιστικό κράνος) θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής
κατάστασης, λειτουργίας και αντοχής από το εργοστάσιο κατασκευής, για τη προβλεπόμενη χρήση, για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Η παραγωγή του αντιβαλλιστικού υλικού θα πρέπει να έχει γίνει εντός των
τελευταίων έξι (06) μηνών από την παράδοσή τους. (…)»
διορθώνεται/τροποποιείται ως ακολούθως:

«(…) Τα υπό προμήθεια είδη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (πλην του Φορέα αντιβαλλιστικών πλακών
και των παρελκόμενων θηκών του, για τα οποία θα ισχύει ως αναφερόμενα σε κεφάλαιο Ε πρώτη
παράγραφος, βλέπε ένα (1) έτος ελάχιστη εγγύηση), δηλαδή ελαφριά θωράκιση, αντιβαλλιστικές
πλάκες, βαλλιστικό κράνος, θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης, λειτουργίας και
αντοχής από το εργοστάσιο κατασκευής, για τη προβλεπόμενη χρήση, για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Η
παραγωγή του αντιβαλλιστικού υλικού θα πρέπει να έχει γίνει εντός των τελευταίων έξι (06) μηνών από
την παράδοσή τους. (…)»
γ) Η παράγραφος 2.1.23:
«Να έχει μια (01) Θήκη φαρμακείου διαστάσεων ΥxΜxΠ 19cm Χ 16cm Χ 9 cm το οποίο να διαθέτει
σύστημα προσαρμογής στο γιλέκο τύπου molle χωρίς κόπιτσες με μόνο τρεις (03) σειρές molle φάρδος,
αριστερά και δεξιά της σύστημα molle ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν πάνω της έξτρα θήκες ή
τουρνικέ, επιφάνεια Velcro ώστε να κολληθεί επάνω οποιοδήποτε έμβλημα π.χ. ιατρικός σταυρός, medic
κιτ κτλ. , και βάρος όχι παραπάνω από 154gr. Να είναι χρωματισμού Μούλτικαμ ή ισοδύναμου, το υλικό
κατασκευής του φορέα να είναι 500D nylon fabric ή αντίστοιχο ή ανώτερο. Να ισχύουν οι προϋποθέσεις
που αναγράφονται στα 2.1.3 και 2.1.10.»
διορθώνεται/τροποποιείται ως ακολούθως:
«Να έχει μία (01) θήκη φαρμακείου διαστάσεων ΥxMxΠ 18cm x 10cm x 8cm το οποίο να διαθέτει σύστημα
προσαρμογής στο γιλέκο τύπου molle χωρίς κόπιτσες με μόνο δύο (02) σειρές molle φάρδος, αριστερά και
δεξιά της σύστημα molle ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν πάνω της έξτρα θήκες ή τουρνικέ , επιφάνεια
Velcro ώστε να κολληθεί επάνω οποιοδήποτε έμβλημα π.χ. ιατρικός σταυρός, medic κιτ κτλ. Να είναι
χρωματισμού Μούλτικαμ ή ισοδύναμου, το υλικό κατασκευής του να είναι 500D nylon fabric ή αντίστοιχο
ή ανώτερο. Να ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στα 2.1.3 και 2.1.10».
1.3 Αναφορικά με αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων των τεχνικών προδιαγραφών του
Κεφαλαίου Γ: Καταδυτικός και Επιχειρησιακός / Τακτικός εξοπλισμός της Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
(Συστημικοί Αριθμοί: 102586 και 102587)
1.3.1 Όσον αφορά στο από 6-4-2021 και ώρα 12:33:32 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εταιρείας
«ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», μετά συνημμένης της από 6-4-2021
επιστολής “Outdoorway” που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Συστημικός Αριθμός: 102587,1 [(η) σχετικό]:
Ερώτημα (α/α 08):
«Στο είδος 5.1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ-ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Over-trouser, και συγκεκριμένα στην ενότητα 5.1.4
αναφέρεται το παντελόνι να έχει ενίσχυση στα γόνατα και να έχει τσέπες.
Καθώς τα over-trousers αποτελούνται από λεπτό ύφασμα υψηλής διαπνοής επιθυμείτε να διαθέτει τσέπες
ή προδιαγραφή καλύπτεται με πλαϊνό φερμουάρ διευκόλυνσης τοποθέτησης και εξαερισμού;
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Επιπλέον το πλαϊνό φερμουάρ έχει περιορισμό στο μήκος (Full Lenght ή και 3/4 καλύπτει την
προδιαγραφή);
Τέλος η ενίσχυση στα γόνατα που αναφέρεται στην ίδια παράγραφό καλύπτεται με την προ-άρθρωση που
διαθέτουν οι περισσότεροι κατασκευαστές Overtrousers?»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 08):
Διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή καλύπτεται και με πλευρικό φερμουάρ ανεξαρτήτως του μήκους του και
η απαίτηση ενίσχυσης στην περιοχή των γονάτων καλύπτεται και με την ύπαρξη της "προ-άρθρωσης" .
1.4 Αναφορικά με αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων των τεχνικών προδιαγραφών του
Κεφαλαίου Δ: Σύγχρονα αλεξίσφαιρα γιλέκα μετά παρελκομένων (Συστημικός Αριθμός: 102588)
1.4.1 Όσον αφορά στο από 31-3-2021 και ώρα 11:36:08 μήνυμα του οικονομικού φορέα «Κουφάκης,
Κωνσταντίνος - CSI DEFENSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μετά συνημμένης επιστολής που
υποβλήθηκε στο Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ. – Συστημικός Αριθμός 102588 [(γ) σχετικό]:
Ερώτημα (α/α 09):
«1.Παρακαλούμε για τις διευκρινήσεις σας επί των παρακάτω ερωτημάτων που προέκυψαν από την
μελέτη της παραπάνω σχετικής διακήρυξης:
α. Στην παρ. 2.2.8.2 της διακήρυξης περί αποδεικτικών μέσων (σελίς 41), αναφέρεται
«Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, καθώς
και στην περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
τμήμα(τα) της σύμβασης, προσκομίζει είτε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών είτε σχετική
υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον τρίτο, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (αρ. 3 Ν. 4250/2014)
στην οποία θα δηλώνεται κατά περίπτωση ότι θα παράσχουν στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα τους
αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό καθώς και το(α) τμήμα(τα) της
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. Το ως
άνω δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf.
Στην παρ. 2.4.3.1 περί δικαιολογητικών συμμετοχής (σελίδα 46) αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας που
“δανείζει” την επαγγελματική του εμπειρία σε οικονομικό φορέα θα πρέπει να υποβάλλει χωριστό έντυπο
ΕΕΕΣ (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης).
Ερώτημα α: Εάν ο δανείζων την επαγγελματική-τεχνική ικανότητά του είναι εταιρεία ξένης χώρας (τρίτης
εκτός ΕΕ χώρας) και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση και επαρκείς αποδείξεις της ικανότητάς του χωρίς να
υποβάλλει και ΕΕΕΣ, καλύπτει την απαιτούμενη από την διακήρυξη υποχρέωση;»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 09):
Θα απαντηθεί με νεότερο διευκρινιστικό έγγραφο της Υπηρεσίας.
Ερώτημα (α/α 10):
«β. Η τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης, σχετικά με τα υλικά του Κεφαλαίου Δ (αλεξίσφαιρα γιλέκα,
φορείς, αντιβαλλιστικές πλάκες, πνευστά απάρτια) προβλέπει για τις πλάκες: επίπεδο προστασίας NIJ
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III++, βάρος μέχρι 1700gr και πάχος 18mm+/-1mm. Η ίδια τεχνική περιγραφή προβλεπόταν και στον
αντίστοιχο διαγωνισμό υπ’ αριθ. 105/2020 της ΑΣΔΥΣ, ο οποίος κατέστη άγονος.
Από λεπτομερή διεθνή έρευνα που διεξαγάγαμε μεταξύ αξιόπιστων κορυφαίων κατασκευαστών,
προέκυψε ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατόν ο παραπάνω συνδυασμός χαρακτηριστικών βάρουςπάχους να παρέχει το ζητούμενο επίπεδο προστασίας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας, εφόσον τηρηθούν
απαρέγκλιτα οι διαδικασίες της σχετικής πιστοποίησης.
Νομίζουμε ότι το παραπάνω θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό αφού άπτεται της σωματικής ακεραιότητας του
προσωπικού και πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής.
Ερώτημα β. Η επιτροπή σύνταξης της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής, έλαβε υπόψιν της για τον
καθορισμό επιπέδου προστασίας, τιμών βάρους και πάχους των πλακών τις προτάσεις εμπόρων κατά την
δημόσια διαβούλευση που το Λιμενικό Σώμα διεξήγαγε ενόψει της τρέχουσας προμήθειας
αντιβαλλιστικών υλικών το 2019;
Προ της υιοθέτησης των προτάσεων για αλλαγές στην σχετική τεχνική προδιαγραφή που υπεβλήθησαν,
υπήρξε μελέτη και πιστοποίηση με Test Report της αξιοπιστίας της νέας προδιαγραφής, ή περιήλθε σε
γνώση σας η κυκλοφορία στην αγορά υλικών που πληρούσαν την νέα προδιαγραφή; Αν ναι, παρακαλούμε
για την ενημέρωσή μας.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 10):
Διευκρινίζεται ότι παραμένουν σε ισχύ τα αναφερόμενα στην 02/2021 Διακήρυξη.
Ερώτημα (α/α 11):
«2. Γενικά, επειδή το θέμα της νέας προδιαγραφής απαιτεί περισσότερο χρόνο (παραγγελία για test
reports σε εργαστήρια εξωτερικού λόγω μη λειτουργίας των ΕΑΣ/Τμήμα βαλλιστικών ελέγχων, κ.λ.π)
παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών στον τρέχοντα
διαγωνισμό.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 11):
Επί του εν λόγω ερωτήματος, σχετικά τυγχάνουν τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω (κε) σχετικό του
παρόντος εγγράφου.
1.4.2 Όσον αφορά στο από 1-4-2021 και ώρα 14:15:00 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΣΙΑΜΙΔΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», μετά συνημμένης επιστολής που
υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Συστημικός Αριθμός 102588 [(δ) σχετικό]:
Ερώτημα (α/α 12):
«Με το παρόν έγγραφο σας υποβάλλουμε εμπρόθεσμα και κατάλληλα αίτημα της εταιρείας μας επί των
όρων της Διακήρυξης 02/2021 και ειδικότερα των όρων που αφορούν το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Σύγχρονα
αλεξίσφαιρα γιλέκα μετά παρελκομένων» και της σχετικές με το κεφάλαιο αυτό τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης («ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΟΣ: ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ &
ΠΝΕΥΣΤΟ ΑΠΑΡΤΙΟ/ΣΩΣΙΒΙΟ»)
Οι ανωτέρω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνουν στην παράγραφο 4.5 ότι «το βάρος κάθε
αντιβαλλιστικής πλάκας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.700γρ». Ωστόσο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της Τεχνικής
Προδιαγραφής το οποίο διατυπώνει μεταξύ άλλων τις απαιτήσεις για τη γεωμετρία, τις διαστάσεις και το
πάχος της αντιβαλλιστικής πλάκας αναφέρει απαίτηση για «Μέγιστο βάρος: 1.800γραμμάρια». Ως
αποτέλεσμα, δεν είναι ξεκάθαρο το αν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι 1.700γρ ή 1.800γρ. Αυτή η
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διαφοροποίηση είναι κρίσιμη για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής λύσης αντιβαλλιστικών πλακών που
εντάσσονται στην κατηγορία standalone με επίπεδο προστασίας ΙΙΙ κατά NIJ0101.04 ή νεότερο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε για την άμεση διευκρίνηση σας ως προς το μέγιστο επιτρεπτό
βάρος των πρόσθετων αντιβαλλιστικών πλακών, ώστε να επιλέξουμε τη συμβατή τεχνική λύση.
Στην παράγραφο 2.1.4 των παραπάνω Τεχνικών Προδιαγραφών, απαιτείται οι αντιβαλλιστικές πλάκες να
προσφέρουν προστασία από έξτρα απειλές οι οποίες εν γένει δεν ορίζονται από το πρότυπο NIJ0101.04 (ή
νεότερο) και δεν αποτελούν μέρος της πιστοποίησης για επίπεδο προστασίας ΙΙΙ κατά το NIJ0101.04 (ή
νεότερο). Κατά συνέπεια η έκδοση των πιστοποιητικών που απαιτεί η παράγραφος 3.4. των Τεχνικών
προδιαγραφών σχετικά με τις έξτρα απειλές της παραγράφου 2.1.4. απαιτεί τον προγραμματισμό και
διενέργεια ειδικών εργαστηριακών δοκιμών σε διαπιστευμένο εργαστήριο, εξειδικευμένα για τις
απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.4, σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει η ανάγκη για κατ’ελάχιστον τρία (3)
εξειδικευμένα πιστοποιητικά, που δεν καλύπτονται από την πιστοποίηση επιπέδου ΙΙΙ.
Η διαδικασία των ειδικών πιστοποιήσεων απαιτεί την προ-κράτηση ημερομηνίας δοκιμών σύμφωνα με τη
διαθεσιμότητα του εκάστοτε εργαστηρίου, την κατασκευή και μεταφορά των αντιβαλλιστικών πλακών.
Κατόπιν επικοινωνίας με τον βλητικό σταθμό των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, την παρούσα
χρονική περίοδο δεν είναι η δυνατή η από μέρους τους διενέργεια των σχετικών δοκιμών και επομένως η
διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να γίνει σε διαπιστευμένο εργαστήριο του εξωτερικού. Υπό κανονικές
συνθήκες η ολοκλήρωση τριών (3) ειδικών πιστοποιήσεων σε εργαστήριο του εξωτερικού απαιτεί 8
εβδομάδες, ενώ λόγω της πανδημίας κατά την τρέχουσα περίοδο απαιτούνται 12 εβδομάδες.
Η διενέργεια της παραπάνω πιστοποίησης σύμφωνα με τα παραπάνω προϋποθέτει την εκ των
προτέρων επιλογή τεχνικής λύσης από τον κατασκευαστή, γεγονός που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο
λόγω τις ασάφειας για το μέγιστο όριο του βάρους
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η παρούσα τεχνική προδιαγραφή για το πεδίο των
αντιβαλλιστικών πλακών, αποτελεί νέα προδιαγραφή που δε χρησιμοποιείται ήδη από το ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΣΩΜΑ ή άλλα ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της χώρας μας, που αναρτάται για 1η φορά στο ΕΣΗΔΗΣ ενώ
περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις εκτός του προτύπου. Κατά συνέπεια (πέραν της ασάφειας του μεγίστου
βάρους) είναι αδύνατον για οποιονδήποτε κατασκευαστή αντιβαλλιστικών πλακών επιπέδου ΙΙΙ να
ολοκληρώσει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις μεταξύ της ημερομηνίας ανάρτησης 08-03-2021 έως την
τρέχουσα καταληκτική ημερομηνία της 21-04-2021.
Σύμφωνα με τα παραπάνω εμπρόθεσμα υποβαλλόμενα και αιτιολογημένα στοιχεία αιτούμαστε:
Α. άμεση διευκρίνηση σας ως προς το μέγιστο επιτρεπτό βάρος των πρόσθετων αντιβαλλιστικών πλακών
Β. τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά κατ’ελάχιστον 50
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διευκρίνησης του μέγιστου επιτρεπτού βάρους των
αντιβαλλιστικών πλακών, ώστε (και με δεδομένη την τρέχουσα αδυναμία του βλητικού σταθμού των ΕΑΣ)
να είναι εφικτή η έκδοση των πιστοποιήσεων που απαιτούνται ειδικά τις τεχνικές προδιαγραφές και δεν
εντάσσονται στο πρότυπο NIJ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας οι οποίες είναι κρίσιμες στη διασφάλισης τις ίσης
δυνατότητας συμμετοχής κατασκευαστών αντιβαλλιστικών πλακών επιπέδου ΙΙΙ.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 12):
Ως προς το βάρος ισχύει η απαίτηση της παραγράφου 4.5 των τεχνικών προδιαγραφών «(…)Το βάρος της
κάθε αντιβαλλιστικής πλάκας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.700 gr.(…)». Ως προς το Παράρτημα Γ
διευκρινίζεται ότι το ορθό είναι: “Μέγιστο βάρος: 1.700 γραμμάρια” και όχι 1800 γραμμάρια.
Ως προς το αίτημα της παράτασης, σχετική τυγχάνει η δοθείσα διευκρίνιση στο με Α/Α 11 ερώτημα της
παρούσας.
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
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1.4.3 Όσον αφορά στο από 5-4-2021 και ώρα 13:53:27 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ
ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ – Συστημικός Αριθμός 102588 [(ε) σχετικό], η οποία είναι η ίδια επιστολή η οποία υποβλήθηκε
με το από 5-4-2021 και ώρα 13:56:29 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του ίδιου οικονομικού φορέα στο
Συστημικό Αριθμό 102584 [(ζ) σχετικό] και με το από 5-4-2021 και ώρα 13:54:36 μήνυμα του ίδιου
οικονομικού φορέα στο Συστημικό Αριθμό 102581,1 [(στ) σχετικό]:
Ερώτημα/Παρατήρηση (α/α 13):
«Παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών αλεξίσφαιρων γιλέκων της υπ’ αριθμ. 02/2021
διακήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αίτημα μετάθεσης του χρόνου
υποβολής προσφορών
Ενότητα 2.1.2.1.
H απαίτηση κάλυψης απειλών πέραν αυτών του επιπέδου ΙΙΙΑ του προτύπου NIJ 0101.04, με την κάλυψη
της επιπλέον απειλής από φυσίγγιο 7,62Χ25 mm TOKAREV ταχύτητας 520 m/s αποτελεί απαίτηση που
υπερκαλύπτει κατά πολύ την απαιτούμενη για την ασφάλεια του χρήστη αντιβαλλιστική προστασία του
γιλέκου, βάσει του διεθνούς προτύπου. Αντίστοιχη απαίτηση έχει ζητηθεί και σε πρόσφατους
διαγωνισμoύς της Ελληνικής Αστυνομίας για την κάλυψη όμοιων απειλών (βλημάτων 7,62Χ25 mm
TOKAREV της αυτής ταχύτητας), πάντοτε με γνώμονα την υπερκάλυψη των απαιτήσεων προστασίας πέραν
του προτύπου ασφαλείας. Στον διαγωνισμό όμως που προκήρυξε η Υπηρεσία σας, επιπλέον της ήδη
αυξημένης κατά τα παραπάνω κάλυψης απειλών, αξιώνεται και ελάχιστο επιτρεπόμενο βαλλιστικό όριο
V50 10% πάνω από την ταχύτητα της συγκεκριμένης απειλής, ήτοι μεγαλύτερο από 572 m/s, πράγμα που
δεν βρίσκει καμιά δικαιολόγηση. Στους αντίστοιχους διαγωνισμούς π.χ. της Ελληνικής Αστυνομίας όπου
απαιτείτο για λόγους ασφαλείας κάλυψη αντίστοιχης απειλής (φυσίγγιο 7,62Χ25 mm TOKAREV ταχύτητας
520 m/s), δεν προχωρούσε το Τεχνικό Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας να αξιώσει και πιστοποιητικό
βαλλιστικού ορίου V50 ούτε καν στο φυσίγγιο 9Χ19 mm το οποίο σαφώς προβλέπεται στο πρότυπο του
NIJ, προκειμένου να είναι αποδεκτή η πιστοποίηση στο επίπεδο προστασίας ΙΙΙΑ ( ΣΧΕΤ. παράγραφοι 4.7.1,
5.17.1 5.19, 5.20, 5.21 του προτύπου NIJ 0101.04).
Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι η αναφορά αυτή αποτελεί αυτούσια μεταφορά πρότασης
συγκεκριμένου προμηθευτή, με αποτέλεσμα να υιοθετηθεί πρόταση που αναφέρεται, εσφαλμένα και
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ορθά τεχνικά δεδομένα, στο διαμέτρημα 9Χ18mm MAKAROV, το οποίο η
Υπηρεσία σας δεν αναφέρει ως απαίτηση, πόσο μάλλον για να ζητήσει ως απαίτηση την δοκιμή V50.
Επιπλέον στην ίδια πάντοτε ενότητα της διακήρυξης προσδιορίζεται το επιτρεπόμενο βαλλιστικό όριο V50
«βάσει του προτύπου NIJ όπως προβλέπεται να δοκιμαστεί (με 9 x 18 mm)».
Η πρόβλεψη αυτή εγείρει σοβαρό ζήτημα εύρυθμης διεξαγωγής του διαγωνισμού, διότι το πρότυπο NIJ
010104 και στο επίπεδο προστασίας ΙΙΙΑ αναφέρεται σε διαμέτρημα 9 X 19mm (para bellum) και όχι σε
διαμέτρημα (9 X 18mm MAKAROV), που είναι διαφορετικά διαμετρήματα (τύπου), τα οποία δεν
αναφέρονται στους ελέγχους που ορίζει το διεθνές πρότυπο NIJ0101.04 στο επίπεδο προστασίας ΙΙΙΑ.
Αναρωτιόμαστε πως θα μπορούσε να γίνει βαλλιστικός έλεγχος με βάση το πρότυπο NIJ0101.04 , όταν ο
έλεγχος που πρέπει να γίνει θα αφορά διαμετρήματα διαφορετικά από αυτά που λαμβάνει υπόψη το
πρότυπο αυτό. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το λάθος έχει προκύψει από μεταφορά επί λέξει από
την διαβούλευση πρότασης συγκεκριμένου εμπόρου.»
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 13):
Ως προς το Κεφάλαιο Δ: Σύγχρονα αλεξίσφαιρα γιλέκα μετά παρελκομένων (Συστημικός Αριθμός:
102588) και τις σχετικές με το κεφάλαιο αυτό τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΟΣ: ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ & ΠΝΕΥΣΤΟ
ΑΠΑΡΤΙΟ/ΣΩΣΙΒΙΟ) διευκρινίζεται ότι στην παράγραφο 2.1.2.1 των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών το
ορθό διαμέτρημα είναι «9x19mm» αντί «9x18» που εκ παραδρομής είχε αναγραφεί.
Ερώτημα/Παρατήρηση (α/α 14):
« Ενότητα 4.5.
Στην ενότητα 4.5 της διακήρυξης προβλέπεται ότι οι αντιβαλλιστικές πλάκες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) πρέπει να
είναι διαστάσεων 250mm X 300mm ( ± 5mm), θα είναι μονής κυρτότητας (single curve), κοινές τόσο για
την προσαρμογή τους στο στήθος, όσο και στην πλάτη του χρήστη. Το πάχος τους να είναι 18mm με ανοχή
± 1 mm.
Είχαμε επισημάνει από το στάδιο της διαβούλευσης (την 01/04/2020) ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας
επιβάλλει να δίνεται η βέλτιστη εμπειρία, η καλύτερη δυνατή προσαρμογή στο σώμα και η άνεση στις
κινήσεις του χρήστη. Ειδικότερα τα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας και του σύγχρονου σχεδιασμού
επιβάλλουν την χρήση πρόσθιας πλάκας διπλής κυρτότητας (dual curve), διότι αυτές εξασφαλίζουν
απόλυτη εφαρμογή στο στήθος χωρίς κενά και πλάκα μονής κυρτότητας (single curve) στην πλάτη.
Η απαίτηση της διπλής κύρτωσης εμπρός, ακολουθείται από όλα τα ένοπλα σώματα των Νατοϊκών
χωρών, διότι με την επιλογή αυτή διασφαλίζουν, λόγω της σωστής εφαρμογής στο σωματότυπο του
τελικού χρήστη, την μέγιστη βαλλιστική προστασία στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Επιπλέον η επιλογή της
διπλής κύρτωσης για την εμπρός αντιβαλλιστική πλάκα δεν προσθέτει κόστος στις κατασκευάστριες
εταιρείες.
Τα μοντέλα πολλαπλών καμπυλών έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν εργονομικά και ανατομικά όταν
τοποθετούνται πάνω στον ανθρώπινο κορμό, πράγμα που μεταφράζεται σε βελτιωμένο εύρος κίνησης.
Χρήστες ιδιαίτερης σωματικής διάπλασης στο άνω μέρος του κορμού τους (π.χ. λόγω εκγύμνασης του
σώματος) χρησιμοποιώντας πλάκες μονής κύρτωσης στο εμπρόσθιο τμήμα του αλεξίσφαιρου γιλέκου
μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσχέρεια στις κινήσεις τους καθώς το γιλέκο που φέρει την πλάκα δύναται
να εξέχει από το θώρακά τους και μπορεί σε περίπτωση επιχείρησης να θέσει βαθμό δυσκολίας στο
χρήστη.
Για το ότι σε αντίστοιχους διαγωνισμούς έχει αναγνωρισθεί η σχετική αναγκαιότητα για προμήθεια και
χρήση πλακών διπλής κυρτότητας, σας παραπέμπουμε στον κάτωθι υπερσύνδεσμο :
https://www.contracts.gr/v1/tenders/KMDS/20PROC007352824
που αφορά διαγωνισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:
99542 αντιβαλλιστικές πλάκες 22/09/2020»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα/Παρατήρηση (α/α 14):
Ως προς την μονή κυρτότητα (single curve), τόσο για την οπίσθια πλάκα, όσο και για την εμπρόσθια, τούτο
προσδιορίσθηκε με δεδομένο ότι οι αντιβαλλιστικές πλάκες θα φέρονται πάνω από το αντιβαλλιστικό
panel του αλεξίσφαιρου γιλέκο και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα προσαρμογής πράγμα που θα είχε
σημασία εάν οι πλάκες προορίζονταν για γιλέκα τύπου plate carrier.
Ερώτημα/Παρατήρηση (α/α 15):
«Ενότητα 6.3
Γεννιέται ζήτημα και από την ενότητα 6.3 της διακήρυξης που επιβάλλει την ασφάλιση του προμηθευτή για
την ασφάλεια των προϊόντων της προσφοράς του (αλεξίσφαιρα γιλέκα και πλάκες) ποσού τουλάχιστον
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2.000.000 ευρώ για όλη την ασφαλιστική περίοδο. Επειδή κατά ακολουθούμενη πρακτική όλων των
δημοσίων φορέων στους οικείους διαγωνισμούς, για αντίστοιχες ποσότητες, η ζητούμενη ασφάλεια
ευθύνης προϊόντων από τους υποψηφίους αναδόχους είχε ως ελάχιστο όριο το ποσό του 1.000.000 ευρώ,
οπότε για την σχετική προσαρμογή προς τα νέα δεδομένα και για τη σύναψη νέας σύμβασης με
ασφαλιστική εταιρία για το ποσό των 2.000.000 απαιτείται αρκετός χρόνος λόγω διαδικασιών και ελέγχων
που γίνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες πριν από την υπογραφή τέτοιων συμβολαίων. Το διάστημα
από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς δεν
επαρκεί προκειμένου να καλύψουμε την προσαρμογή της εταιρείας μας στην απαίτηση αυτή.
ΑΙΤΗΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατά συνέπεια ενόψει των ανωτέρω παραδρομών της διακήρυξης που προκαλούν σοβαρές ανακολουθίες
και προβλήματα για την εύτακτη διεξαγωγή του διαγωνισμού αλλά και ενόψει της ανάγκης παροχής
περισσότερου χρόνου για την ικανοποίηση όλων των ανωτέρω απαιτήσεων, που δεν περιέχονταν σε
προηγούμενους ανάλογους διαγωνισμούς, πρέπει:
A. να διορθωθούν, διευκρινιστούν, βελτιωθούν όλα τα ανωτέρω σφάλματα της διακήρυξης και
B. να μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τουλάχιστον για χρόνο τριάντα (30)
ημερών
προκειμένου έτσι η Υπηρεσία σας να προμηθευτεί εξελιγμένα προϊόντα ατομικής προστασίας, σε συνθήκες
υγιούς ανταγωνισμού χωρίς αποκλεισμούς εταιρειών που αποδεδειγμένα συμμετέχουν στην προσπάθεια
σας για τον επαρκή εξοπλισμό του προσωπικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα/Παρατήρηση (α/α 15):
Διευκρινίζεται ότι παραμένουν σε ισχύ τα αναφερόμενα στην 02/2021 Διακήρυξη.
Ως προς το αίτημα της παράτασης, σχετική τυγχάνει η δοθείσα διευκρίνιση στο με Α/Α 11 ερώτημα της
παρούσας.
1.4.4 Όσον αφορά στο από 6-4-2021 και ώρα 20:27:21 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΓΑΛΑΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ – ELMON ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. –
Συστημικός Αριθμός 102588 [(ιδ) σχετικό], η οποία ίδια επιστολή υπεβλήθη και με τα από 6-4-2021 και
ώρα 20:22:44 [(ιβ) σχετικό] και από 6-4-2021 και ώρα 20:25:13 [(ιγ) σχετικό] μηνύματα του ίδιου
οικονομικού φορέα στους Συστημικούς Αριθμούς 102584 και 102585, αντίστοιχα, και κατά το μέρος που
αφορά στο Κεφάλαιο Δ:
Ερώτημα (α/α 16):
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Σύγχρονα αλεξίσφαιρα γιλέκα μετά παρελκομένων,
Συστημικός Αριθμός: 102588
• Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων για ένα ή περισσότερα είδη στο
στάδιο υποβολής της προσφοράς (Καταληκτική ημερομηνία: 21.04.2021).»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 16):
Επιβεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά δείγμα των προσφερόμενων
υλικών.
Ερώτημα (α/α 17):
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«• Στην παράγραφο 2.1.2.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής αναφέρεται διαμέτρημα «9x18mm» ενώ το ορθό
είναι «9x19mm». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ως προς το ορθόν.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 17):
Σχετική τυγχάνει η δοθείσα διευκρίνηση στο με Α/Α 13 ερώτημα της παρούσας.
Ερώτημα (α/α 18):
«• Στην ενότητα 4.5 της Τεχνικής Προδιαγραφής αναφέρεται: «Το βάρος της κάθε αντιβαλλιστικής πλάκας
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.700 gr.» Στο Παράρτημα Γ’, ενδεχομένως εκ παραδρομής αναφέρεται:
«Μέγιστο βάρος: 1.800 γραμμάρια». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ως προς το ορθόν το μέγιστο βάρος
είναι 1.700 gr.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 18):
Σχετική τυγχάνει η δοθείσα στην πρώτη παράγραφο της διευκρίνισης στο με Α/Α 12 ερώτημα της
παρούσας.
Ερώτημα/Παρατήρηση (α/α 19):
«• Σχετικά με τις αυτόδετες ταινίες (παρ. 4.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής) σημειώνουμε ότι το ΑΑ55126x
δεν είναι πρότυπο αλλά οδηγός αγοράς ή αλλιώς κατευθυντήρια οδηγία για την αγορά πολλών ειδών
αυτόδετων ταινιών διαφορετικών χαρακτηριστικών (παρακαλούμε ανατρέξτε στον τίτλο της πρώτης
σελίδας «Commercial Item Description»). Δια αυτό προτείνουμε τις ακόλουθες δοκιμές ως τις ελάχιστες
δοκιμές μηχανικών αντοχών καθότι:
• κατά την παράγραφο 5.3 αναφέρεται: «Acceptance criteria shall be as specified in the contract or
purchase order», δηλαδή «Στην σύμβαση ή εντολή αγοράς πρέπει να καθορίζονται τα κριτήρια αποδοχής».
• Κατά την παράγραφο 7.8 απαριθμούνται τα βασικά σημεία της παραγγελίας από τον τελικό χρήστη
«…should specify the following».
Ελάχιστες δοκιμές μηχανικών αντοχών
o Προσδιορισμός βάρους
o Προσδιορισμός αντοχής στον εφελκυσμό
o Προσδιορισμός δύναμης αποκόλλησης
o Προσδιορισμός αντοχής στη θερμότητα
o Αντοχή χρωματισμού στο πλύσιμο
o Αντοχή χρωματισμού στο νερό
o Αντοχή χρωματισμού στο στεγνό καθάρισμα
o Αντοχή χρωματισμού στην τριβή
o Αντοχή χρωματισμού στον ιδρώτα
o Αντοχή χρωματισμού στο φως
Ακολουθώντας μεθόδους μέτρησης εφάμιλλες ή αντίστοιχες των αναφερομένων στον «οδηγό αγοράς»
διότι οι συγκεκριμένες μεθοδολογίες μέτρησης (τύπου AATCC / ASTM) δεν ακολουθούνται από
Ευρωπαϊκά εργαστήρια.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα/Παρατήρηση (α/α 19):
Ως προς το πρότυπο (προδιαγραφή) "A-A-55126B" ή νεότερο ή, ισοδύναμο για την πιστοποίηση των
αυτόδετων ταινιών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του αλεξίσφαιρου γιλέκου, ανάλογο σχόλιο
δεν τέθηκε κατά το στάδιο της διαβούλευσης των Τ.Π από την εν λόγω εταιρεία ή από οποιαδήποτε άλλη
που υπέβαλε σχόλια. Ανάλογη τεχνική απαίτηση (αναφορά στο προγενέστερο πρότυπο / προδιαγραφή
MIL-F-21840 το οποίο έχει αντικατασταθεί από το Α-Α 55196) περιλαμβάνεται τόσο σε απαιτήσεις της

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας

15

ΑΔΑ: ΨΔ3Ξ4653ΠΩ-ΦΞΜ
ΕΛ.ΑΣ [ενδεικτ., διακήρυξη αριθ. 30/2017 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 46599)] ή άλλων φορέων, π.χ. της Βουλής των
Ελλήνων [Διακήρυξη αριθ. 8055/5498/01-07-2020 (ΑΔΑ: 05-06ΙΟ)], όσο και σε αντίστοιχη τεχνική
προδιαγραφή του ΓΕΣ [ΠΕΔ-Α-00735/ 22-11-2018]. Παρομοίως, η εν λόγω απαίτηση αναφέρεται και στην
Aριθμ. 1016/109/151−α΄ Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2039Β').
1.4.5 Όσον αφορά στο από 6-4-2021 και ώρα 19:53:46 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤ ΣΤΡΑΤ
ΗΛΕΚΤΡ ΕΠΙΚ ΕΞΟΠΛ ΑΝΤΙΒ ΠΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΣΚΑΦ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε στο
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Συστημικός Αριθμός 102588 [(ιε) σχετικό], αφορά σε έτερη προδιαγραφή του Κεφαλαίου Β
της Αριθ. 02/2021 Διακήρυξης (Βλ. συναφώς παρ. 1.2 της παρούσης όπου παρατίθενται τα σχετικά
ερωτήματα και οι αντίστοιχες διευκρινίσεις). Η ίδια επιστολή υπεβλήθη και το από 6-4-2021 και ώρα
19:56:03 μήνυμα του ίδιου οικονομικού φορέα στο Συστημικό Αριθμό 102584 [(ια) σχετικό].
1.5 Αναφορικά με αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων των τεχνικών προδιαγραφών του
Κεφαλαίου Ε: Ιματισμός πληρωμάτων πλοίων & στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Συστημικοί αριθμοί: 102589 και
102590)
1.5.1 Όσον αφορά στο από 29-3-2021 και ώρα 16:44:46 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΒΡΑΔΕΛΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά συνημμένης επιστολής που
υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Συστημικός Αριθμός: 102589
Ερώτημα (α/α 20):
«Αναφορικά με την διακήρυξη θέματος και συγκεκριμένα για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6
«Άρβυλα μαύρα αδιάβροχα», του Κεφαλαίου Ε, στην παρ. 3.1 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται ότι
«Τα άρβυλα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO
20347 Ο2, HI, CI, HRO, WR και AN […]» και ότι «τα ανωτέρω πιστοποιητικά να κατατεθούν με την
προσφορά […]»
Δεδομένου ότι, στην §3,β του άρθρου 54 του Ν. 4412 ορίζεται ότι «Οι τεχνικές προδιαγραφές
διατυπώνονται με ένα από τους κατωτέρω τρόπους: […] Β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και,
με σειρά προτεραιτότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά
συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν
υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον
τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των
αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο»
Κατόπιν αυτού και σχετικά με την απαίτηση προσκόμισης του πιστοποιητικού EN ISO 20347, παρακαλούμε
όπως προσθέσετε τον όρο «ή ισοδύναμο» ώστε να γίνονται αποδεκτές προσφορές πιστοποιημένων
υποδημάτων σύμφωνα με το EN ISO 20345 ή άλλο ισοδύναμο, τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις της
τεχνικής προδιαγραφής»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 20):
Διευκρινίζεται ότι παραμένουν σε ισχύ τα αναφερόμενα στην 02/2021 Διακήρυξη.
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1.5.2. Όσον αφορά στο από 8-4-2021 και ώρα 16:03:51 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΤΕΣΕ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», μετά συνημμένης επιστολής που υποβλήθηκε
εκπρόθεσμα στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Συστημικός Αριθμός: 102589 [(ιστ) σχετικό].
Ερώτημα (α/α 21):
«Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας προτίθεται να λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό, ανοικτό, Διεθνούς
συμμετοχής Διαγωνισμού της Διακήρυξης αριθ. 02/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές
σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και συγκεκριμένα για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Ιματισμός
πληρωμάτων πλοίων & στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων
πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ #2.458.570,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α.
και νομίμων κρατήσεων).
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της Διακήρυξης,
απαιτείται με την προσφορά μας να καταθέσουμε και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη, που θα
αξιολογηθούν μακροσκοπικά από τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας σας.
Από την εξέταση των αναφερομένων στις υπόψη ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, διαπιστώθηκαν ασάφειες και
ελλείψεις που δυσχεραίνουν την κατασκευή των δειγμάτων και την αμερόληπτη αξιολόγησή τους για τους
κατωτέρω λόγους:
1) Ορισμένα από τα σχέδια της προδιαγραφής για τις Στολές Εργασίας – Επιχειρήσεων είναι κομμένα και
δεν εμφανίζονται στο αρχείο που έχετε ανεβάσει, ενώ λείπουν και πολλά ΣΧΕΔΙΑ (πχ ΣΧΕΔΙΑ 12, 13,
8,9,19,20,30, 31α ,33 κλπ) από το υπόψη αρχείο. Επίσης στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΑ της υπόψη τεχνικής
προδιαγραφής από τούς ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΙΤΩΝΙΟΥ και ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ λείπουν στοιχεία από το ανεβασμένο αρχείο.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 21):
Έχουν αναρτηθεί σχετικά διευκρινιστικά αρχεία στην αρχική σελίδα (portal) του διαγωνισμού.
Ερώτημα (α/α 22):
«2) Στην παράγραφο 2.2.2.1.1.5 της προδιαγραφής για τις Στολές Εργασίας – Επιχειρήσεων για την
στρογγυλή θηλυκή ταινία VELCRO διαμέτρου 6 cm και 12 cm Χ 3 cm αναγράφεται ότι : << Λεπτομέρειες
φαίνονται στο σχέδιο 4 του Παραρτήματος ΄΄Α΄΄>>, το οποίο δεν υπάρχει στο υπόψη αρχείο. Επίσης στην
υπόψη παράγραφο προβλέπεται στο κυκλικό σήμα 8 cm πρέπει να αναγράφεται : <<ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
–ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ HELLENICCOASTGUARD» που είναι πολύ μεγάλη φράση για να χωρέσει στο
κυκλικό σήμα των 8 cm.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 22):
Διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή “Χιτώνιο-Παντελόνι” χρήζει τροποποίησης στην παρ. 2.2.2.1.1.5 ως
εξής: “Λεπτομέρειες φαίνονται στο Σχέδιο 1”. Ως προς το δεύτερο σκέλος, διευκρινίζεται εν συνεχεία
ομοίως στην παρ. 2.2.2.1.1.5 της ίδιας τεχνικής προδιαγραφής ότι χρήζει τροποποίησης ως εξής:
“ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- HELLENIC COAST GUARD”. Κατά συνέπεια, υπερισχύει η συνημμένη στην προδιαγραφή
εικόνα Παράρτημα ΙΕ’.
Ερώτημα (α/α 23):
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«3) Αντίστοιχη είναι και η παρατήρησή μας για το Μπλουζάκι τύπου Polo μπλε Λ.Σ, που στην παράγραφο
2.10 της προδιαγραφής προβλέπεται στο κυκλικό σήμα 8 cm ότι πρέπει να αναγράφεται : <<ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΣΩΜΑ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ HELLENICCOASTGUARD» που είναι πολύ μεγάλη φράση για να χωρέσει
στο κυκλικό σήμα των 8 cm. Σημειώνεται ότι στο ΚΕΝΤΗΜΑ 1της σελίδας 13 της υπόψη προδιαγραφής
αναγράφεται μόνον η φράση <<ΛΕΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ>>. Επιπρόσθετα στο σχέδιο 3 της προδιαγραφής
φαίνεται να υπάρχει και κέντημα Νο 4 στο μανίκι που δεν αναφέρονται λεπτομέρειες σε κανένα σημείο
της προδιαγραφής.
Από τα ανωτέρω συνάγεται βάσιμα και τεκμηριωμένα ότι υφίστανται σοβαρές ασάφειες και ελλείψεις στις
τεχνικές προδιαγραφές που δυσχεραίνουν την κατασκευή των δειγμάτων από τους προμηθευτές και την
αμερόληπτη αξιολόγησή τους από τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας σας και να τίθεται θέμα αθέμιτου
ανταγωνισμού και στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαστε νόμιμα βάσιμα και δίκαια:
α) την συμπλήρωση και διευκρίνηση των ανωτέρω αναφερομένων ελλείψεων και ασαφειών των τεχνικών
προδιαγραφών και
β) την παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών, για να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος
κατασκευής των δειγμάτων, που θα έχει οφέλη για το Δημόσιο συμφέρον, καθώς θα ευνοηθεί η ευρύτερη
συμμετοχή προμηθευτών.»
Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 23):
Ως προς τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παρ. 3 διευκρινίζεται ότι η παρ. 2.2.10 (β) (Κέντημα 1) της
τεχνικής προδιαγραφής “Polo” χρήζει διευκρίνησης ως εξής: “ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- HELLENIC COAST GUARD”.
Κατά συνέπεια, υπερισχύει η συνημμένη στην προδιαγραφή εικόνα Kέντημα 1. Ως προς την αναφορά για
κέντημα στο μανίκι διευκρινίζεται ότι το κέντημα Νο 4 χρήζει αφαίρεσης από το σχέδιο 3 της τεχνικής
προδιαγραφής “Polo”.
Ως προς το αίτημα της παράτασης, σχετική τυγχάνει η δοθείσα διευκρίνιση στο με Α/Α 11 ερώτημα της
παρούσας.
2. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις να αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου
πρόκειται να είναι διαθέσιμες ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με Συστημικoύς Αριθμούς: 102581, 102582, 102583, 102584, 102585, 102586, 102587, 102588, 102589, 102590 -, καθώς και στο
διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (www.ynanp.gr).
3. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILIKI
MARAGKOU
Ημερομηνία: 2021.05.11 12:50:18 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ)
2. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ/ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. 02/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Υ.ΝΑ.Ν.Π./
ΟΥ
Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2 (ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΜΕΣΩ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε.)
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε.
3. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΠΙΧ. Γ΄
4. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ. Γ΄
5. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. Δ.Κ.Α’
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Δ’
6. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
7. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ.
8. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥΣ).
ο
ο
ο
9. Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1 - 2 - 4

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»
Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας
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