ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια
σαμπουάν για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
2. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1 Κάθε συσκευασία θα περιέχει 1000 ml προϊόντος.
2.2 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες.
2.3 Να είναι δερματολογικά ελεγμένο με ουδέτερο pH
2.4 Να έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα.
2.6 Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνεται με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και
ασφάλειας προϊόντων.
3. Συσκευασία
3.1 Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη
παραβίασης. Δε θα πρέπει να είναι σπασμένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει
διαρροές.
3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυμία του κατασκευαστή, β) οι
οδηγίες χρήσης, γ) τα συστατικά του προϊόντος και δ) η φράση «ΔΩΡΕΑΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»
3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω
επισημάνσεις:
• Η επωνυμία του προϊόντος.
• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
• Ο αριθμός της σύμβασης.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή
Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.1, 2.3, 2.4, 3 και 4.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους
του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που
λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων
βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης
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ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία
διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης
προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του
επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές
προσφορές μία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και
αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.
7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών
συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.
8. Σχετική Νομοθεσία
8.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
8.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.
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