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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΝΟΣΑΚΟ 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «υπνόσακος» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε 
ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

2.1.1. Ο υπνόσακος πρέπει να έχει κατασκευαστεί και να διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με 
την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

2.1.2. Ο υπνόσακος πρέπει να είναι σχεδιασμένος για ελάχιστη θερμοκρασία (T limit): -4Ο C και 
μέγιστη (Τ max): +20 Ο C με απόκλιση ±2Ο C και για τις δύο ανωτέρω θερμοκρασίες, σύμφωνα με 
το πρότυπο EN-13537. 

2.1.3. Ο υπνόσακος πρέπει να είναι ανθεκτικός, να έχει τη δυνατότητα πλυσίματος, να κρατάει 
ζεστό το χρήστη και να προσφέρει υψηλά επίπεδα διαπνοής. 

2.1.4. Ο υπνόσακος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από αδιαβροχοποιημένο πολυεστέρα, 
με θερμικά συγκολλημένες ραφές.  

2.1.5. Το εσωτερικό ύφασμα του υπνόσακου μπορεί να είναι από 100% βαμβάκι άριστης 
ποιότητας που έχει υποστεί φινίρισμα ή από 100% πολυεστέρα. 

2.1.6. Η γέμιση του υπνόσακου να είναι από πολυεστερικές ίνες τουλάχιστον 200 gr/m2. 

2.1.7. Το βάρος του υπνόσακου να είναι από 1.000 gr - 1.600 gr. 

2.1.8. Ο υπνόσακος επιτρέπεται να φέρει το λογότυπο του προμηθευτή. 

2.2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά  

2.2.1. Οι υπνόσακοι πρέπει να είναι σκούρου χρώματος. 

2.2.2. Ο υπνόσακος πρέπει να είναι μονός, ορθογώνιος και να έχει ενσωματωμένο μαξιλάρι. 

2.2.3. Ο υπνόσακος πρέπει να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 220 x 75 εκατοστά (μήκος x 
πλάτος). 

2.2.4. Ο υπνόσακος πρέπει να διαθέτει κατά μήκος φερμουάρ δεξιά ή αριστερά.  

2.2.5. Η ύφανση του υπνόσακου πρέπει να είναι ομαλή, ισόπυκνη και συνεκτική, χωρίς 
ελαττώματα όπως αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους, ραβδώσεις, τραβήγματα κ.α. 

2.2.6. Ο υπνόσακος πρέπει να διαθέτει κουκούλα με κορδόνι σύσφιξης. 

2.2.7. Ο υπνόσακος δεν πρέπει να παρουσιάζει σχισίματα, κοψίματα, τρύπες και τομές του 
υφάσματος. 

2.2.8. Ο υπνόσακος πρέπει να είναι καθαρός, χωρίς στίγματα ή κηλίδες. 

2.2.9. Ο υπνόσακος θα πρέπει να διαθέτει σάκο μεταφοράς με κορδόνι σύσφιξης. 
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3. Συσκευασία 

Οι υπνόσακοι συσκευάζονται ανά τεμάχιο μέσα σε πλαστική σακούλα (προσυσκευασία) 
και τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

4.1. Ενδείξεις στον υπνόσακο  

Σε κάθε υπνόσακο ράβεται ετικέτα κατάλληλων διαστάσεων, στην οποία πρέπει να 
αναγράφεται με ανεξίτηλα και ευανάγνωστα στοιχεία τα ακόλουθα: 

 Η σύνθεση του υφάσματος (εσωτερικού και εξωτερικού)  

 Πληροφορίες και σύμβολα φροντίδας. 

 Πληροφορίες σχετικά με την θερμοκρασία άνεσης (Τcomfort) ή το θερμοκρασιακό εύρος 
(παράγραφος 2.1.2). 

4.2. Ενδείξεις πάνω στα χαρτοκιβώτια  

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

 Ο αριθμός των υπνόσακων που περιέχονται. 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

δύναται να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και σε 
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων  

Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και 
Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών 
Ενοτήτων να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των 
λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί 
το δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου προκειμένου αυτές να 
διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που 

αποδίδεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 

παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των 

διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή 

εκπτώτου. 

5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο (2) τεμάχια) της παραδοθείσας 
ποσότητας τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις 



ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ_ΤΕΒΑ_2020   - 3 - 

συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά 
τα παρακάτω: 

6.1.  Μία υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω: 

α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους 
χωρίς καμία μεταβολή. 

β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό 
του προσωπικό, μέσα και δαπάνες. 

γ) τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. 
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6.2. Τεχνικά φυλλάδια, έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο του προσφερόμενου 
υπνόσακου στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, όπου θα φαίνονται τα χαρακτηριστικά και οι 
βασικές ιδιότητες του υπνόσακου (υλικό κατασκευής, διαστάσεις, βάρος, θερμοκρασία για την 
οποία έχει κατασκευαστεί). Εναλλακτικά,  μπορούν να υποβληθούν εκτυπώσεις τεχνικών 
στοιχείων, από τις επίσημες ιστοσελίδες των εργοστασίων παραγωγής, όπου θα φαίνονται οι 
ζητούμενες πληροφορίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την 
ορθότητα και την ακρίβεια των ανωτέρω πληροφοριών. 

 


