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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
 

                           Θεσσαλονίκη 15/5/2019 
                             Αρ. πρωτ.: 10843 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου 
Τηλ.: 2310-966928 
Fax: 2310-969430 
Email:  promithies@eyath.gr 
 

 
 
 
 
 
 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης 
 

 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια 

ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης (CPV: 44167200-0)  σύμφωνα με τον πίνακα και  τις 

τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  

προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 

αντικείμενο του διαγωνισμού στη  διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,  Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,   

 Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θεσ/νίκη,       

έως  την  4/6/2919 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

α/α ΕΙΔΟΣ  Ποσότητ

α 

Εκτιμώμενος 

Προϋπολογισμός 

1. Υδραυλική σέλλα επισκευής για  DN50 C.I. 200 4.000,00€ + ΦΠΑ 

2. Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN80 A/C(12,5&10 atm) 200 5.400,00€ + ΦΠΑ 

3. Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN80 C.I. 50 1.200,00€ + ΦΠΑ 

4. Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN100 A/C(12,5&10 atm) 100 5.000,00€ + ΦΠΑ 

5. Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN630 PVC/PE 2   700,00€ + ΦΠΑ 

6. Υδραυλική σέλλα επισκευής για DN800 STEEL 2 1.100,00 € + ΦΠΑ 

Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός 17.400,00€ + ΦΠΑ 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο1: Τεχνικές προδιαγραφές  

Οι  σέλλες προορίζονται για την ταχεία, εύκολη και μόνιμη επισκευή  διαβρωμένων ή κατεστραμμένων σωλήνων 

για νερό. Προορίζονται για την επισκευή περιφερειακών ρωγμών, διαμηκών ρωγμών, μικρών οπών, κλπ   και 

τοποθετούνται χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού. 

Οι σέλλες επισκευής θα αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη: 

 Σώμα 

 Σύστημα σύσφιξης 

 Ελαστικό περίβλημα 

 Κοχλίες 

 Περικόχλια 

 

Α) Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Οι σέλλες θα μπορούν να εγκατασταθούν σε  όλους τους τύπους σωλήνων (κατασκευασμένους από 

όλκιμο σίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, χυτοσίδηρο, χάλυβα, αμιαντοτσιμέντο, χάλυβα με επικάλυψη 

πολυαιθυλενίου, PVC, PE) και για πιέσεις λειτουργίας 16 bar (PN 16). Θα είναι εξαιρετικής αντοχής 

τόσο για υπόγεια όσο και υπέργεια εγκατάσταση. 

Θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό παρέμβυσμα από EPDM ή άλλο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό, 

κατάλληλου πάχους, που θα έχει ανάγλυφη επιφάνεια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα.  
Οι κοχλίες πρέπει να έχουν επικάλυψη από ειδικό υλικό ( Teflon ή αντίστοιχων ιδιοτήτων υλικό) ώστε να 

επιτυγχάνεται μείωση των τριβών και να αποφεύγονται προβλήματα κατά το βίδωμα και ξεβίδωμα των 

περικοχλίων. 

 Η γέφυρα θα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις στο σώμα της σέλλας κατά 

τη σύσφιξη και να αποτρέπονται προβλήματα στη στεγανότητά της. 

Τα σημεία συγκόλλησης θα πρέπει να έχουν υποστεί καθαρισμό των επιφανειών τους με κατάλληλη χημική 

επεξεργασία για αντοχή στη διάβρωση. 

 Β) Υλικά Κατασκευής  

Τα υλικά κατασκευής θα είναι επί ποινής αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

 Σώμα : το υλικό του σώματος θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304  κατά DIN 17440 ή ΕΝ 10088-2. 

 Σύστημα σύσφιξης (γέφυρα) : το υλικό του συστήματος  θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304  κατά 

DIN 17440 ή ΕΝ 10088-2.  

 Κοχλίες και περικόχλια  : Οι ντίζες-κοχλίες και τα εξαγωνικά περικόχλια θα είναι κατά DIN 934, από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304  κατά DIN 17440 ή ΕΝ 10088-2 και Μ14 τουλάχιστον. Θα έχουν την ως 

άνω προαναφερόμενη επικάλυψη. 
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 Ροδέλες : Οι ροδέλες  κατά DIN 125Α  θα είναι Μ14  από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304  κατά DIN 

17440 ή ΕΝ 10088-2.  

 Ελαστικό παρέμβυσμα : Το υλικό κατασκευής θα είναι από EPDM ή άλλο υλικό κατάλληλο για πόσιμο 

νερό που θα αποδεικνύεται συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας, από 

αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό (χώρα Ε.Ε) οίκο- ινστιτούτο. 

Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό επιθεώρησης σύμφωνα με την ΕΝ 10204 3.1 

Γ) Σήμανση  

Στις σέλλες επισκευής θα υπάρχει υποχρεωτικά σήμανση ανάγλυφη ή ανεξίτηλη (laser print) με το  εύρος των 

εξωτερικών διαμέτρων εφαρμογής τους, και τα στοιχεία του κατασκευαστή ή το σήμα του εργοστασίου 

κατασκευής. Θα υπάρχει επίσης και αυτοκόλλητη πλαστικοποιημένη ετικέτα όπου θα αναφέρονται: η 

ονομαστική πίεση, η μέγιστη ροπή σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών διαμέτρων εφαρμογής τους, και η 

ονομαστική διάμετρος (DN) και το υλικό [π.χ. ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ (Α/C),  ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

/ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PVC/PE), ΧΑΛΥΒΑΣ (STEEL) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (C.I.)] των σωλήνων εφαρμογής των 

σελλών σύμφωνα με τα αιτούμενα της παρούσας (π.χ.  DN100 C.I.)  

Άρθρο 2:  Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς  

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα ακόλουθα: 

α) Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και πλήρης τεχνική περιγραφή (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρίας των 

προσφερομένων σελλών επισκευής. 

β) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων ανοξείδωτων σελλών, 

καθώς και του προμηθευτή αυτών. 

γ) Τα πιστοποιητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1Β των ειδικών όρων-Υλικά κατασκευής. 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου υπογραφής) στην οποία θα αναφέρονται με 

σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής αλλά και τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, ταχ. 

διεύθυνση, αντικείμενο κλπ.) 

ε) Εγγύηση του προμηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των προσφερομένων 

ανοξείδωτων σελλών για ένα (1) έτος τουλάχιστον.  

Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά ότι ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλες τις σέλλες 

επισκευής στις οποίες θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης. 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου υπογραφής) ότι τα προϊόντα θα φέρουν:  

1. σήμανση ανάγλυφη ή ανεξίτηλη (laser print) με το  εύρος των εξωτερικών διαμέτρων εφαρμογής τους, 

και τα στοιχεία του κατασκευαστή ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής  

2. αυτοκόλλητη πλαστικοποιημένη ετικέτα όπου θα αναφέρονται: η ονομαστική πίεση, η μέγιστη ροπή 

σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών διαμέτρων εφαρμογής τους, και η ονομαστική διάμετρος (DN) και 

το υλικό [ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ (Α/C),  ΠΛΑΣΤΙΚΟ /ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PVC/PE), ΧΑΛΥΒΑΣ 
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(STEEL) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (C.I.)] των σωλήνων εφαρμογής των σελλών σύμφωνα με τα αιτούμενα της 

παρούσας διακήρυξης (π.χ.  DN100 C.I.)  

ζ)  Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο παράδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη 

Τα πιστοποιητικά (πλην των προσπέκτους) που θα υποβληθούν θα είναι και επίσημα μεταφρασμένα στην 

Ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα (πρωτότυπα ή αντίγραφα). 

Μαζί με την προσφορά θα υποβληθεί επίσης ένα (1) αντιπροσωπευτικό δείγμα, που θα προσκομισθεί στα 

εργαστήρια της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για έλεγχο της ποιότητας και αντοχής του υλικού σε πίεση 1,5 φορές την 

ονομαστική. Ο έλεγχος αυτός θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την αποδοχή ή την απόρριψη των 

προσφερόμενων ειδών.  

Άρθρο 3: Παράδοση υλικών – χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης σύμβασης -  τόπος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στο Καλοχώρι με μέριμνα και 

δαπάνες του προμηθευτή, σε χώρο που θα του υποδειχθεί από τον αποθηκάριο εντός 45 ημερών                                                                   

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

-Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

Δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν 

τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή 

βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την 

ημερομηνία της πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση.  

 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης 
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ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. και τίτλος) και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών) 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται 

-      Επιτρέπεται κατάτμηση της προμήθειας  

-  Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο/οι 

προσφέρων/ντες με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς όρους.  

-    Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί  ανά τεμάχιο 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  90  ημέρες. 

- Ο ανάδοχος/οι, θα κληθεί, κατ’ εκτίμηση, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  

-  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. 

-   Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ,  0,06%  υπέρ ΑΕΠΠ και 0,02% υπέρ του 

Δημοσίου. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. 

Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο  στο τηλέφωνο: 2310 966753. 

 

 Ο Διευθυντής Οικονομικών  
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
 

 


