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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΕΡΑΦΡΟΥ
(ΑΦΡΟΓΟΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «Α»)
1. ΣΚΟΠΟΣ
Η τεχνική αυτή προδιαγραφή έχει σκοπό να προσδιορίσει τις απαιτήσεις που πρέπει να
καλύπτει το υπό προµήθεια αφρογόνο υγρό το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σε πρόσµιξη µε
νερό, σε ποσοστό από 0,1% έως 1,0% για τη παραγωγή αφροδιαλύµµατος κατάλληλου για
την καταπολέµηση πυρκαγιών Κατηγορίας «Α» (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ).
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1
Το συµπύκνωµα του αφρογόνου υγρού πρέπει να είναι κατάλληλο για πρόσµιξη µε
νερό δικτύου πόλεων ή µε θαλασσινό.
2.2
Το υγρό αυτό, σε όλες τις µορφές του, δηλαδή το συµπύκνωµα αφρογόνου (FOAM
CONCENTRATE) το αφροδιάλυµµα (FOAM SOLUTION) και ο αεραφρός (FOAM), πρέπει
να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να αποσυντίθεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να
πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισµού NFPA 1150 σε ότι αφορά την τοξικότητα, τη
διαβρωτική επίδραση και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
3.1
Το προσφερόµενο υγρό αφρογόνο, υπό τη µορφή του αεραφρού, πρέπει να είναι
κατάλληλο για τις ακόλουθες χρήσεις:
• Εκτόξευση από τα α/φ CANADAIR τύπου CL 215 και CL 415, που είναι εφοδιασµένα
µε αυτόµατο σύστηµα πρόσµιξης του υγρού αφρογόνου µε το νερό.
• Εκτόξευση από ειδικούς αυλούς παραγωγής αεραφρού των πυροσβεστικών οχηµάτων
που φέρουν κατάλληλο αναµικτήρα αφρογόνου
3.2
Για την απόδειξη της αποδοχής του προσφερόµενου αφρογόνου υγρού για χρήση από
τα αεροσκάφη CANADAIR τύπου CL 215 και CL 415, αυτό να περιλαµβάνεται στην
ισχύουσα, κατά την κατάθεση των προσφορών, λίστα αφρογόνων κατασβεστικών υγρών
δασοπυρόσβεσης της προδιαγραφής 5100-307a της ∆ασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (US
FOREST SERVICE).
4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4.1
Το υλικό να παραδοθεί σε δοχεία χωρητικότητας 200 – 210 λίτρων έκαστο,
κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό.
4.2
Κατά την παράδοση τα δοχεία να είναι συσκευασµένα πάνω σε παλέτες έτσι ώστε να
είναι δυνατή η φόρτωση και εκφόρτωσή τους µε ειδικό περονοφόρο όχηµα (κλάρκ).
4.3
Σε κάθε δοχείο πρέπει να υπάρχει πινακίδα, και στα ελληνικά, που να περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
•
Την ονοµασία του προϊόντος
•
Τα στοιχεία του παραγωγού

•
Την ηµεροµηνία παραγωγής
•
Τις οδηγίες αποθήκευσης
•
Τη συνιστώµενη αναλογία πρόσµιξης
•
Το όριο ζωής του υλικού
•
Το µικτό βάρος της συσκευασίας και το καθαρό βάρος του περιεχοµένου
•
Τις απαραίτητες προφυλάξεις για συνήθη χρήση του υλικού καθώς και οδηγίες
παροχής Α΄ Βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης.
5 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
5.1
Οι προµηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και το
Φυλλάδιο Ασφαλείας του Υλικού (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) της εταιρείας που
το παράγει, καθώς και επίσηµη µετάφραση αυτού στα ελληνικά.
5.2
Κάθε τεχνική προσφορά να συνοδεύεται από προσπέκτους του εργοστασίου
κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική, στο οποίο θα φαίνονται οι ιδιότητες του αφρογόνου
υγρού.
5.3
Το υλικό που θα παραδοθεί πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την
ηµεροµηνία παράδοσής του, να µην έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του
εξαµήνου από την ηµεροµηνία παραγωγής.
5.4
Ο παραγωγός πρέπει να εγγυηθεί ότι το προσφερόµενο υλικό παραµένει αµετάβλητο
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία παραγωγής του.
Πριν την οριστική παραλαβή ολοκλήρου της ποσότητας του υγρού, να σταλεί µε
5.5
µέριµνα της Επιτροπής Παραλαβής, στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή άλλο επίσηµο χηµικό
εργαστήριο, ποσότητα του υπό παραλαβή αφρογόνου υγρού, για έλεγχο
5.5.1 του ειδικού βάρους
5.5.2 του pH
5.5.3 του ιξώδους (viscosity) στους 20οC και
5.5.4 του σηµείου πήξης του προσφερόµενου αφρογόνου υγρού,
σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά της µειοδότριας εταιρείας. Τα έξοδα του ελέγχου θα
βαρύνουν τον προµηθευτή.
5.6
Η ποσότητα να ληφθεί από τυχαία δοχεία και εκ της ολικής ποσότητας, η οποία θα
έχει χωρισθεί σε πέντε (5) µερίδες από την Επιτροπή Παραλαβής.
5.7
Ο προµηθευτής υποχρεούται να απαντά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση έστω και αρνητικά.
5.8
Μαζί µε την τεχνική προσφορά να κατατεθούν και οι ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ.
2 και 3 του Π.∆. 118/07, όπως προβλέπεται και στο Παράρτηµα Β΄ της ∆ιακήρυξης.
6 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
6.1 Η παράδοση να γίνει µε φροντίδα-µέριµνα του προµηθευτή στην ∆ιαχείριση
Πυροσβεστικού Υλικού, στη Μάνδρα Αττικής.
6.2 Η παράδοση ολοκλήρου της ποσότητας του αφρογόνου να γίνει εντός πέντε (5) µηνών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
6.3 Η παραλαβή από την επιτροπή να γίνει εντός ενός (1) µηνός, από την ηµεροµηνία
έκδοσης των αποτελεσµάτων των Εργαστηριακών δοκιµών.
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η χαµηλότερη τιµή. Ως τιµή σύγκρισης θα ληφθεί η ανά λίτρο τιµή του αφρογόνου υγρού.
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