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1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα υπό προμήθεια είδη προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τους πυροσβέστες για την
μεταφορά του ατομικού τους εξοπλισμού κατά τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης.
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.1. Το ατομικό σακίδιο να είναι τύπου σωλήνα, κατάλληλο για την ανάρτησή του στην
πλάτη του χρήστη.
2.2. Να είναι κατασκευασμένο από υλικό Polyester 600D. Να έχει αντοχή στον
εφελκυσμό, δοκιμαζόμενο με την μέθοδο ISO 13934-1, τουλάχιστον 85 kg στο στημόνι και
45 kg στο υφάδι. Να έχει αντοχή στη διάσχιση δοκιμαζόμενο με την μέθοδο ISO 4674 Α2,
τουλάχιστον 5 kg στο στημόνι και 4 kg στο υφάδι.
2.3. Να έχει ενισχυμένες ραφές καλυμμένες με προστατευτική ταινία για μεγαλύτερη
αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.
2.4. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 50 lt.
2.5. Να διαθέτει ιμάντες για την ανάρτηση από τους ώμους καθώς και ιμάντες για την
σύσφιξη τόσο στη μέση όσο και στο στήθος. Οι ιμάντες ανάρτησης τόσο των ώμων όσο και
της μέσης, να διαθέτουν ενσωματωμένα μαξιλαράκια από αφρώδες υλικό για την
ελαχιστοποίηση της καταπόνησης των σημείων επαφής με το σώμα. Οι ιμάντες αυτοί να
είναι επενδεδυμένοι με κατάλληλο διχτυωτό διαπνέων υλικό στα σημεία επαφής με το
σώμα. Όλοι οι ιμάντες να είναι ρυθμιζόμενοι για την άριστη προσαρμογή του σακιδίου και
την βελτιστοποίηση της εφαρμογής του σε κάθε σωματότυπο.
2.6. Τα τελειώματα των ιμάντων σύσφιξης να είναι διπλωμένα και ραμμένα για πρόσθετη
αντοχή.
2.7. Να διαθέτει ανατομική και αεριζόμενη πλάτη αποτελούμενη από αφρώδες υλικό
επενδεδυμένο με κατάλληλο διχτυωτό διαπνέων υλικό καθώς και σκληρή
προσθαφαιρούμενη επιφάνεια εσωτερικά του σακιδίου (εναλλακτικά γίνεται αποδεκτή και η
χρήση άλλων συστημάτων όπως μεταλλικές ράβδοι) έτσι ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα
η πίεση από το εσωτερικό του σακιδίου σε όλη την πλάτη του χρήστη.
2.8. Να κλείνει στο πάνω μέρος με καπάκι, με την χρήση ιμάντων. Το καπάκι να είναι από
το ίδιο υλικό με αυτό του σακιδίου και να διαθέτει λάστιχο για την καλύτερη εφαρμογή
κατά το κλείσιμο καθώς και δύο τσέπες, μία εσωτερική και μία εξωτερική, που να κλείνουν
με φερμουάρ.
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2.9. Οι ιμάντες σύσφιξης στην περιοχή της μέσης και του στήθους καθώς και οι ιμάντες
του καπακιού να κλείνουν με πόρπες ταχείας απελευθέρωσης.
2.10. Να διαθέτει χειρολαβή, στο πάνω μέρος, για τη μεταφορά του σακιδίου, ικανή να
φέρει το βάρος αυτού πλήρως φορτωμένου.
2.11. Στο πάνω μέρος του κύριου αποθηκευτικού χώρου του σακιδίου, να υπάρχει
προέκταση από κατάλληλο ύφασμα με δυνατότητα ρύθμισης του ανοίγματος με κορδόνι.
2.12. Εσωτερικά όλος ο αποθηκευτικός χώρος να είναι επενδεδυμένος με κατάλληλο
ύφασμα (φόδρα).
2.13. Να διαθέτει δύο θήκες μικροαντικειμένων στις δύο πλευρές καθώς και μία στον πάτο,
που να κλείνουν με φερμουάρ (οι θήκες αυτές να είναι εξωτερικές).
2.14. Να φέρει εσωτερικό χώρισμα/ατα για τη διαμερισματοποίηση του εσωτερικού χώρου
του σακιδίου.
2.15. Να φέρει εξωτερικά, στην μπροστινή επιφάνεια, διχτυωτή θήκη, κατάλληλου
μεγέθους, για την τοποθέτηση του κράνους δασοπυρόσβεσης. Ο όγκος της θήκης να
αυξομειώνεται με τη χρήση ελαστικών κορδονιών ή ιμάντων.
2.16. Να φέρει σε κατάλληλο σημείο εξωτερικούς ιμάντες ικανού μεγέθους για την
πρόσδεση υποστρώματος ή καλοκαιρινού sleeping bag.
2.17. Να φέρει ενσωματωμένο αδιάβροχο κάλυμμα του σακιδίου.
2.18. Να φέρει, σε εμφανή σημεία, ανακλαστικές και φωσφορίζουσες ταινίες τύπου triple
trim (κίτρινο – ασημί – κίτρινο), πλάτους 5 cm και μήκους τουλάχιστον 20 cm. Να
τοποθετηθούν είτε μία σε κάθε πλευρά του σακιδίου είτε μία στην μπροστινή πλευρά.
2.19. Σε εμφανές σημείο να φέρει ορθογώνια διάφανη θήκη, ικανού μεγέθους, για την
προσθήκη ετικέτας με το ονοματεπώνυμο του κάθε χρήστη.
2.20. Ο χρωματισμός της εξωτερικής επιφάνειας του σακιδίου να περιλαμβάνει τμήματα
κόκκινου χρώματος και τμήματα μαύρου χρώματος.
2.21. Σε κατάλληλη θέση επί του σακιδίου να υπάρχει κεντημένο το λογότυπο
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» με ευδιάκριτα γράμματα ύψους τουλάχιστον 16mm.
2.22. Κάθε σακίδιο να συνοδεύεται από μία πυξίδα και μια σφυρίχτρα του εμπορίου.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος της Υπηρεσίας το οποίο
ισχύει ως προς τα γενικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του σακιδίου.
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. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001
του εργοστασίου κατασκευής.
3.3. Εργαστηριακά αποτελέσματα (Test Reports) για τις ζητούμενες αντοχές της
παραγράφου 2.2.
3.4. Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας με σακίδια παρόμοιου τύπου που
κατασκευάζει.
3.5. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των σακιδίων για δύο (2) έτη τουλάχιστον, από
την ημερομηνία παραλαβής τους.
3.6. Δύο δείγματα καθ’ όλα όμοια με τα προσφερόμενα σύμφωνα με την παρούσα
προδιαγραφή. Προσφορά χωρίς δείγματα θα απορρίπτεται και δεν θα αξιολογείται. Τα
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δείγματα θα ελεγχθούν μακροσκοπικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ως
προς τη συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής.
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 τέσσερεις (4) μήνες
από την υπογραφή της Σύμβασης.
4.3. Μαζί με τα σακίδια θα παραδοθεί και ένα κομμάτι ύφασμα όμοιο με αυτό του
σακιδίου διαστάσεων 1x1 m περίπου για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών.
4.4. Κατά την παραλαβή θα αποσταλούν δέκα σακίδια ληφθέντα τυχαία από τη συνολική
παραδοθείσα ποσότητα, σε εργαστήριο για την εκτέλεση δοκιμών για τον προσδιορισμό της
χωρητικότητας των σακιδίων, του υφάσματος κατασκευής τους καθώς και των μηχανικών
αντοχών αυτού. Για τον προσδιορισμό των μηχανικών αντοχών θα χρησιμοποιηθεί το
κομμάτι υφάσματος που θα έχει παραδοθεί μαζί με τη συνολική ποσότητα των σακιδίων. Τα
έξοδα των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή.
4.5. Η επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει μακροσκοπικά τυχαίο αριθμό και όχι μικρότερο
του 1% της συνολικής ποσότητας των σακιδίων, για τη διαπίστωση της συμφωνίας τους με
τα κατατεθέντα στο διαγωνισμό δείγματα, την ποιότητα της κατασκευής (κοπή, ραφή,
συρραφές κλπ) και γενικότερα τη συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής.
4.6. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής του Σώματος, εντός ενός
(1) μήνα από τη λήψη των οριστικών αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.
5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Αθήνα
ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
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