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ΥΔΡΟΔΟΧΕΙΩΝ
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις
του Πυροσβεστικού Σώματος για την προμήθεια υδροδοχείων (παγουριών), τα οποία
προορίζονται για χρήση από το πυροσβεστικό προσωπικό κατά τις επιχειρήσεις
δασοπυρόσβεσης.
2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή
νεώτερων ή ισοδύναμων προτύπων.
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις της
Υπηρεσίας, θα απορρίπτεται.
Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την
παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων
αποδεικνύει την ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1. Τα προσφερόμενα υδροδοχεία να είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή
ανοξείδωτο ατσάλι.
3.2. Να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον ένα (1) λίτρο.
3.3. Να διαθέτουν καπάκι που να βιδώνει στο μεταλλικό σώμα του υδροδοχείου και να
εξασφαλίζει στεγανότητα σε οποιαδήποτε θέση αυτού. Το καπάκι να είναι
προσδεμένο στο σώμα του υδροδοχείου με αλυσίδα (όχι με σκοινί).
3.4. Το εσωτερικό να είναι: είτε επικαλυμμένο με κατάλληλο επίχρισμα (π.χ. εποξική
φαινόλη, εποξική ρυτίνη, κ.α.) μέχρι και το σπείρωμα που βιδώνει το καπάκι, είτε
χωρίς επίχρισμα (σκέτο αλουμίνιο).
3.5. Να είναι μονοκόμματα, κατασκευασμένα με τη μέθοδο της εξέλασης, δηλαδή χωρίς
συγκολλήσεις.
3.6. Να διαθέτουν εφαρμοστή θήκη από κατάλληλο υλικό, ικανή να αντέξει το βάρος
του υδροδοχείου γεμάτου, όταν το υδροδοχείο θα είναι προσαρμοσμένο στη ζώνη.
Η θήκη να μπορεί να προσαρμοστεί στη ζώνη τύπου Α/Τ με οποιοδήποτε τρόπο,
εκτός του να είναι κρεμαστή από ένα σημείο (π.χ. με γάντζο). Η θήκη να κλείνει
στο πάνω μέρος με δύο τρουκ ή velcro ή φερμουάρ.
3.7. Το σχήμα των υδροδοχείων να είναι πλακέ (στρατιωτικού τύπου) και το στόμιο να
είναι στην κορυφή. Τα υδροδοχεία να μπορούν να σταθούν όρθια.

3.8. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας που ορίζουν ο Κώδικας
Τροφίμων και Ποτών ή άλλος αντίστοιχος κανονισμός εν ισχύ σήμερα.
3.9. Το εργοστάσιο κατασκευής των υδροδοχείων να διαθέτει Πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 με πεδίο εφαρμογής συναφές με τη διαδικασία
παραγωγής των ειδών του διαγωνισμού.
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την τεχνική τους προσφορά να καταθέσουν:
4.1. Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της
τεχνικής προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η «συστημική»
εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση φύλλου
συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.
4.2. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή
και μετάφραση αυτού στα Ελληνικά.
4.3. Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ή
άλλο αντίστοιχο εν ισχύ κανονισμό, που να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο
αρμόδιο φορέα.
4.4. Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, όπου θα φαίνεται το
προσφερόμενο υδροδοχείο.
4.5.
Εργαστηριακοί έλεγχοι των προσφερόμενων ειδών, από όπου θα φαίνεται η
χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του σώματος του υδροδοχείου, και
του υλικού της εσωτερικής επικάλυψης (αν υπάρχει τέτοια). Οι εργαστηριακοί
έλεγχοι να αναφέρονται στο συγκεκριμένο τύπο του προσφερόμενου είδους και
να είναι μεταφρασμένοι στα Ελληνικά.
4.6. Δύο (2) υδροδοχεία ως δείγμα-αντίδειγμα για τεχνική αξιολόγηση όμοια με τα
προσφερόμενα.
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5.1. Κάθε υδροδοχείο να είναι συσκευασμένο σε κατάλληλη συσκευασία.
5.2. Εξωτερικά επί της συσκευασίας ή επί των χαρτοκιβωτίων στα οποία θα βρίσκονται
τα υδροδοχεία σε ορισμένη ποσότητα να αναγράφονται στα Ελληνικά τα κάτωθι
στοιχεία:
5.2.1. Αριθμός και ημερομηνία Σύμβασης.
5.2.2. Ονομασία προμηθευτή.
5.2.3. Είδος υλικού.
5.2.4. Ποσότητα / μέγεθος.
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
6.1. Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του
προμηθευτή στο Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Επιτελείου
Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην ΔΙ.Π.ΥΛ.) στη Μάνδρα Αττικής, μετά από
συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της
Διοίκησης των Αποθηκών.
6.2. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
6.3. Κάθε υδροδοχείο να περιέχει εντός της συσκευασίας πληροφορίες και οδηγίες
συντήρησης και πλυσίματος του κατασκευαστή, στην Ελληνική γλώσσα.
6.4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει έξι (6) υδροδοχεία επιπλέον της
συμβατικής ποσότητας,, τα οποία απαιτούνται για τους εργαστηριακούς ελέγχους.
7. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Επιτροπή Παραλαβής θα κάνει τους παρακάτω ελέγχους:

7.1. Μακροσκοπικός έλεγχος όπου θα ελεγχθούν, δειγματοληπτικά, τα χαρακτηριστικά
των υδροδοχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής, η
ποιότητα κατασκευής τους καθώς και η συμφωνία με το κατατεθειμένο δείγμα.
7.2. Εργαστηριακός έλεγχος:
7.2.1.
Η επιτροπή παραλαβής αφού θεωρήσει όλη την ποσότητα ως ενιαία να
λάβει τυχαία έξι (6) τεμάχια από την παραδοθείσα ποσότητα για τις
εργαστηριακές δοκιμές και να αποστείλει αυτά στο Γενικό Χημείο του Κράτους
ή σε άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο, για να διενεργηθούν οι ίδιοι έλεγχοι που
διεξήχθησαν και στις εργαστηριακές δοκιμές που κατατέθηκαν με την
προσφορά.
7.2.2.
Έξι (6) τεμάχια θα κρατηθούν στο φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό
σαν αντιδείγματα. Όσα τυχόν δείγματα ή αντιδείγματα δεν καταστραφούν θα
συνυπολογιστούν στην υπό παράδοση ποσότητα.
7.2.3.
Τα έξοδα των εργαστηριακών ελέγχων και τα καταστραφέντα δείγματα
(περιλαμβανομένων των τυχών εξόδων αποστολής και επιστροφής των
δειγμάτων και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων) βαρύνουν τον προμηθευτή.
8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οριστική παραλαβή θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής μέσα σ’ ένα μήνα από
την παράδοση ολόκληρης της ποσότητας εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος
που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών δοκιμών και την
έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
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