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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια σιδηρών υδραυλικών εξαρτηµάτων  

 

Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειµένου να προβεί στην προµήθεια των παρακάτω υλικών σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, 
 

  α/α Είδος ∆ιατοµή Ποσότητα 
 1. Εξωκόχλιο DN 50   1.200 τεµ. 
 2. Εσωκόχλιο DN 20   1.200 τεµ. 
  3. Γωνία  90°    ΜΜ DN 50    600 τεµ. 

4. Γωνία  90°    ΜΕ DN 50 1.500 τεµ. 
5. Συνδετήρας  τριών τεµαχίων  ΜΜ DN 50    300 τεµ. 

                                                   

                                                    προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 
θέµα του διαγωνισµού, µέχρι την  30η  ∆εκεµβρίου 2014  και ώρα 14:00 στη διεύθυνση: 
ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών   
8ος όροφος Τσιµισκή 98, 
Τ.Κ.  54622 Θες/νίκη 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

       
    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

    Τα σιδηρά υδραυλικά εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN 2950 ή ΕΝ 10242: 1994 ή άλλες διεθνείς προδιαγραφές για 
τα συγκεκριµένα είδη. 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

   Οι γωνίες ΜΕ και ΜΜ θα είναι 90°. 
   Οι συνδετήρες τριών τεµαχίων θα είναι ΜΜ και θα έχουν κωνική έδρα. 
   Τα εξαρτήµατα κατατάσσονται στην κλάση «Design Symbol Α» µε βάση  το επιλεγµένο υλικό 
για την παραγωγή και τον τύπο σπειρώµατος.  Αυτό σηµαίνει:  

-     Ότι είναι προϊόντα «malleable cast iron»  δηλαδή µαλακτοποιηµένος χυτοσίδηρος   µε «λευκή 
καρδιά» υψηλής ποιότητας GJMW 400-05. 

-     Ότι έχουν σπείρωµα σύµφωνα µε 1S07/1 µε εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωµα (RP) και 
εξωτερικό κωνικό σπείρωµα ( R ). 

    Αυτή η νέα προδιαγραφή UNI/EN 10242 απαιτεί ότι ο παραγωγός διαθέτει ένα διαπιστευµένο 
σύστηµα ποιότητας που είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα ISO 9001/2008 διαπιστευµένο από ένα 
τρίτο οργανισµό πιστοποίησης που ενεργεί σύµφωνα µε τα αυστηρά κριτήρια της EN 45012 για 
να εξασφαλίζει στα εξαρτήµατα τη συµµόρφωση  µε τα απαιτούµενα που προσδιορίζονται στα 
πρότυπα προϊόντος ΕΝ 10242. 

    Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει δήλωση του κατασκευαστή ή του προµηθευτή όπου 
θα αναφέρονται οι ως άνω διεθνείς κανονισµοί και ότι τα προσφερόµενα εξαρτήµατα είναι 
κατασκευασµένα σύµφωνα  µε αυτούς. Επίσης θα προσκοµίζεται το ISO 9001/2008 του 
κατασκευαστή και του προµηθευτή. 

   Τα υλικά να  είναι κατάλληλα για πόσιµο νερό, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς, δηλαδή  
θα υπάρχει επί ποινή αποκλεισµού,  Πιστοποιητικό καταλληλότητας  για πόσιµο νερό, από 
αναγνωρισµένο οίκο του Εξωτερικού, µεταφρασµένο στα Ελληνικά. 

 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
    Τα εξαρτήµατα θα είναι γαλβανισµένα µε εν θερµώ εµβάπτιση (hot dip galvanisation), 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την προδιαγραφή EN 10242.  Η µάζα επικάλυψης του 
ψευδαργύρου (τσίγκου) πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 500gr/m2, που σηµαίνει ένα µεσαίο 
ελάχιστο πάχος 70µm. 

    Η επικάλυψη προστατεύεται από αντιοξειδωτική βάση. 

    Η επιφάνεια των εξαρτηµάτων δεν περιέχει αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. 

    Με την προσφορά θα υποβληθεί απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού 1 δείγµα από                            
κάθε προσφερόµενο είδος και διάµετρο εξαρτήµατος. 

    Τα δείγµατα που θα προσκοµιστούν µπορούν, αν κριθεί σκόπιµο από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, να ελεγχθούν από την ΕΥΑΘ Α.Ε από άποψη διαστάσεων, ποιότητας και αντοχής 
υλικού και γαλβανίσµατος σπειρώµατος, εσωτερικής υδραυλικής πίεσης κ.τ.λ. Τους ελέγχους 
αυτούς µπορεί η ΕΥΑΘ Α.Ε να τους κάνει κατά την κρίση της στο εργαστήριό της ή, εφόσον 
αυτό κριθεί απαραίτητο,  σε αναγνωρισµένο εργαστήριο στην Ελλάδα, µε έξοδα και δαπάνες του 
προµηθευτή.  

    Εφαρµόζοντας την προδιαγραφή ΕΝ/10242, η στεγανοποίηση όλων των εξαρτηµάτων 
δοκιµάζεται µέσω υδραυλικής πίεσης όχι µικρότερης των 20 bar που αντιστοιχεί σε µια 
πνευµατική πίεση όχι µικρότερη των 5 bar. 
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  ΣΗΜΑΝΣΗ 

   Στα κατασκευαζόµενα σιδηρά υδραυλικά εξαρτήµατα θα υπάρχουν υποχρεωτικά τα εξής  
ανάγλυφα  και ευκρινή στοιχεία : 

      -    Τα στοιχεία του κατασκευαστή ή το σήµα του εργοστασίου  

 -    Η ονοµαστική διάµετρος  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

   Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν στην τεχνική προσφορά τους πλήρη τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Επιπλέον είναι υποχρεωµένοι εφόσον τους ζητηθεί από την Υπηρεσία να                                                        
εξασφαλίσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης τα παρακάτω: 

-  Μεταφορικό µέσον για επίσκεψη στον τόπο παραγωγής ή έκθεσης. 

-  Επίδειξη λειτουργίας των προσφερόµενων υλικών. 

-  Πλήρη τεχνική παρουσίαση της προσφοράς τους. 

    Αν η επίδειξη δεν πραγµατοποιηθεί µε υπαιτιότητα του προµηθευτή αυτός αποκλείεται από την 
συνέχεια του διαγωνισµού. 

     Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες της ΕΥΑΘ ΑΕ στο Καλοχώρι µε 
µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της Σύµβασης. 

                                       
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

• Η προµήθεια µπορεί να κατανεµηθεί σε περισσότερους του ενός µειοδότες, υποχρεωτικά για 
όλη την ποσότητα κάθε είδους. 

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

• 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 ∆.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, ∆.Υ. & Αποθηκών 

                            
                 
                                                                                              Ελένη  Παχατουρίδου 
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