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1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα υπό προμήθεια φίλτρα προορίζονται για προστασία της αναπνοής των πυροσβεστών κατά
τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης και θα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις μάσκες
δασοπυρόσβεσης για καλύτερη προστασία όλου του προσώπου.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα υπό προμήθεια φίλτρα θα πρέπει:
2.1. Να είναι κυπελλοειδούς σχήματος κατασκευασμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ 149:2001+A1:2009 σύμφωνα με το οποίο να κατατάσσονται στο είδος FFP2 και
να διαθέτουν σήμανση CE.
2.2. Να διαθέτουν ειδική βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση και περιορισμό της
συγκέντρωσης θερμότητας στο εσωτερικό τους.
2.3. Να διαθέτουν ειδικό φίλτρο ενεργού άνθρακα για την προστασία από δυσοσμίες και
χαμηλές συγκεντρώσεις όξινων αερίων και οργανικών ατμών.
2.4. Να εφαρμόζουν άριστα στο πρόσωπο.
2.5. Να διαθέτουν κατάλληλα λάστιχα για την απευθείας προσαρμογή τους στο πρόσωπο.
2.6. Να διαθέτουν αλουμινένιο έλασμα στην περιοχή της μύτης για την καλή εφαρμογή στο
πρόσωπο.
2.7. Να έχουν διάρκεια ζωής (όταν δεν χρησιμοποιηθούν) τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την τεχνική τους προσφορά να καταθέσουν:
3.1. 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.
3.2. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 του εργοστασίου
κατασκευής.
3.3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης των προσφερόμενων φίλτρων με το
ΕΝ149:2001+A1:2009.
3.4. Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων φίλτρων.
3.5. Δύο φίλτρα ως δείγμα- αντίδειγμα, όμοια με τα προσφερόμενα.
4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
4.1. 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.
4.2. Ο χρόνος παράδοσης όλης της ποσότητας δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από
την υπογραφή της Σύμβασης.
4.3. Κατά την παράδοση τα φίλτρα, να συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση του
εργοστασίου κατασκευής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής, (όχι
μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης), καθώς και πιστοποιητικό
ποιοτικού ελέγχου σήμανσης CE από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, μεταφρασμένα επίσημα
στην Ελληνική. Τα φίλτρα να φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται από το πρότυπο με το
οποίο συμμορφώνονται.
4.4. Οριστική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής μέσα σ’ ένα μήνα από την
παράδοση ολόκληρης της ποσότητας.
5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
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