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             ΠΡΟΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο 
 
  
Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω υλικών: 
  
α/α Είδος τεμάχια Προϋπολογισμός 
1. Ωτίδα  (φλάντζα)  τυφλή  DN 100 100 3.000 € + ΦΠΑ 
2. Ωτίδα  (φλάντζα)  τυφλή  DN 150 20  750 € + ΦΠΑ 
3. Ωτίδα  (φλάντζα)  τυφλή  DN 200 40 2.400 € + ΦΠΑ 
4. Ωτίδα  (φλάντζα)  τυφλή  DN 250 10  650 € + ΦΠΑ 
5. Ωτίδα (φλάντζα) υδροληψίας  (με πάσο) 50 Χ 50 200 3.000 € + ΦΠΑ 
6. Ακραία ευθέων άκρων DN 150 50 4.000 € + ΦΠΑ 
7. Ακραία ευθέων άκρων DN 400 20 5.200 € + ΦΠΑ 

 

                                                   προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 
αντικείμενο του διαγωνισμού, μέχρι την  Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: 
ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών   
8ος όροφος Τσιμισκή 98, 
Τ.Κ.  54622 Θες/νίκη 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν. 

. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. Για το τελικό προϊόν  

1. Όλα τα υλικά –εξαρτήματα- θα είναι ονομαστικής πίεσης 16 atm (ΡΝ 16) 
2. Τα ακραία ευθέων άκρων θα καλύπτουν την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή  EN 545/2010 (Ductile iron 

pipes, fittings, accessories and their joints pipeline Requirements and test methods) ή (και) BS EN 
12842:2012 (Ductile iron fittings for PVC-U or PE piping systems. Requirements and test methods) 
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3. Οι φλάντζες (όλα τα είδη –κατηγορίες) θα είναι κατασκευασμένες κατά το πρότυπο ΕΝ 1092-2 για 

ΡΝ 16 και θα χουν διάτρηση κατά DIN 2501 (Ρlate Flange PN 16) 
4. Οι φλάντζες υδροληψίας (με πάσο) θα φέρουν λαιμό με θηλυκό σπείρωμα 2" κατά ISO-7-1. 

Β. Για τα ενσωματούμενα υλικά 

1. Υλικό προϊόντος-Ελατός χυτοσίδηρος κατά EN-GΙS-400/EN 1563 (παλαιά προδιαγραφή 
GGG40/DIN 1693). 

2. Προστατευτική βαφή: Εποξική ή από πολυαμίδιο- πολυεστέρας- πολυουρεθάνη ή υαλώδες βερνίκιο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Θα περιλαμβάνει τα κάτωθι επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή των προσφερομένων χυτοσιδηρών 
εξαρτημάτων καθώς και του προμηθευτή αυτών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα προσφερόμενα χυτοσιδηρά εξαρτήματα θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα διεθνή πρότυπα- κανονισμούς και τα οποία 
(πρότυπα-κανονισμοί) θα αναφέρονται- κατονομάζονται ρητά. 

3. Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό (χώρα Ε.Ε) οίκο- ινστιτούτο για την 
καταλληλότητα της βαφής σε επαφή με το πόσιμο νερό. 

4. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης- πρότυπο-  ΕΝ 10204, 3.1 σε ότι αφορά τα προσφερόμενα 
χυτοσιδηρά εξαρτήματα 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

Στα τελικά προϊόντα θα αποτυπώνονται ανάγλυφα και με ευκρινή στοιχεία τα ακόλουθα: 

• Το υλικό κατασκευής. 
• Η ονομαστική διάμετρος ή διάμετροι σε χιλιοστά. Επιπλέον και μόνο για τα ακραία ευθέων 

άκρων, το είδος σωλήνων για την σύνδεση των οποίων προορίζονται.  
• Τα στοιχεία του κατασκευαστή ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής. 

Διευκρινίζεται ότι η σήμανση αυτή θα υπάρχει σε όλες τις φλάντζες, γενικά, και μόνο για τα ακραία 
ευθέων άκρων το σήμα του κατασκευαστή στη στεφάνη αυτών. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή θα συντελεστεί ποιοτικά με βάση τα πιστοποιητικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής 
αλλά και την υδραυλική δοκιμή 5 χαρακτηριστικών τεμαχίων που θα επιλέξει η επιτροπή. Ο έλεγχος θα 
γίνει σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στη ΕΝ12842. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο 
του προμηθευτή (εφ' όσον διαθέτει), διαφορετικά τα εξαρτήματα θα αποσταλούν με μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή στο εργαστήριο αντοχής της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. ή άλλου 
εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου για έλεγχο. 

Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προβεί στην παραλαβή των ειδών της προμήθειας χωρίς να περιμένει 
τα αποτελέσματα του ελέγχου των δοκιμών, ο δε προμηθευτής υποχρεούται στην εμπρόθεσμη 
παράδοση αυτών. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Η παράδοση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 45 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης, στην Αποθήκη Καλοχωρίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 
προμηθευτής/ές με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές 
έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.  

•  Η  προμήθεια  μπορεί να  κατανεμηθεί  σε  περισσότερους  από  έναν  μειοδότες,  υποχρεωτικά 
όμως    για  όλη  την  ποσότητα  κάθε  είδους. 

• Η προσφερόμενη τιμή των υλικών θα δοθεί  ανά μονάδα και συνολικά. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 

• Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 
Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 
παραλαβής. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα 
συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Λάζαρο Καμπουρίδη στο 

τηλέφωνο: 2310 966695. 
 
 
 
 

   Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

                            
                    
                                                                                              Ελένη  Παχατουρίδου 
 

             

      


