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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 36/2014
για την προµήθεια 5.000 ογκοµετρικών υδροµετρητών DN 15, L=110 mm
Άρθρο 1ο
Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ) προκηρύσσει ανοικτό
µε σφραγισµένες προσφορές µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια 5.000 ογκοµετρικών
υδροµετρητών DN 15, L=110 mm, προϋπολογισµού 180.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιµισκή 98, 4ος όροφος, στις
10/2/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ. µε τους παρακάτω όρους:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται:
2.1 Με παράδοση τους στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών (Τσιµισκή 98, 8ος
όροφος). Η παράδοση µπορεί να γίνει είτε µε κατάθεση της προσφοράς στο παραπάνω
τµήµα είτε µε αποστολή της ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών
διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φτάσει στο
τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών πριν από τη λήξη της ηµεροµηνίας και της ώρας
υποβολής των προσφορών.
2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την έναρξη
της διαδικασίας του διαγωνισµού.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
3.
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος
άρθρου ή αφορούν προµηθευτές των οποίων η συµµετοχή στους διαγωνισµούς της Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε. έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.

Άρθρο 3ο
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής
στοιχεία:
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α. Προς:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98 , 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προµήθεια 5.000 ογκοµετρικών υδροµετρητών DN 15, L=110 mm
γ. Ο αριθµός της διακηρύξεως (Νο 36/2014)
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ » και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη
από τον προσφέροντα το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει
κατά τον έλεγχο να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
Άρθρο 4ο
ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα που
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους όρους του,
που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
∆ιευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης δίδονται µόνο όταν αυτές ζητούνται από τους
ενδιαφερόµενους εγγράφως και µέχρι 6 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Οι
απαντήσεις
της
ΕΥΑΘ
ΑΕ,
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα
της,
στο
πεδίο
«Ανακοινώσεις/∆ιευκρινίσεις» της καταχώρησης του σχετικού διαγωνισµού και κοινοποιούνται σε
όλους τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει τη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού από το Τµήµα
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, έως και την προηγούµενη ηµέρα από αυτήν της διεξαγωγής του
διαγωνισµού. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Η επιτροπή διαγωνισµού κατά την αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί, κατά την κρίση της, να
ζητήσει διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, είτε ενώπιόν της είτε εγγράφως.
Σηµειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.

2

Άρθρο 5ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές:
Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες) εγκατεστηµένες στα
κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη –µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες
σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία
κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους –µέλους που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. (GPA) του
ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική
τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ
(GPA) του ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς
συµφωνίες µε την Ε.Ε..

Άρθρο 6ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα:
1.1.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
1.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
1.1.3 Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
1.1.3 και 1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια
αρχή που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1.2.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
1.2.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
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1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθµ. 1.1.3 & 1.1.4
περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου.
1.2.4 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους
στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες διεπαγγελµατικές οργανώσεις.
1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
1.3.1 Όλα τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2. Στην προκειµένη περίπτωση το
απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο
του Νοµικού Προσώπου το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα.
1.3.2 ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ),
επικυρωµένο αντίγραφο (ή απόσπασµα) του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ).
1.3.3 Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσιοδότηση του προσώπου που
υπογράφει την προσφορά.
1.4 Οι συνεταιρισµοί:
1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3 και 1.1.4 του εδ. 1.1 του παρόντος
άρθρου.
1.4.2 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός.
1.5 Οι ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
1.5.2 Η ένωση προµηθευτών υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο
µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του
υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
1.5.3 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για ολόκληρη την
προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
1.5.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και
όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την ∆ιοίκηση
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από πρόταση της ∆/νσης Οικονοµικού.
2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
4. Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι νοµίµως
µεταφρασµένα στην Ελληνική.
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5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που εκτελεί το
διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
6. Όλα τα πιστοποιητικά συµµετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε απλά φωτοαντίγραφα.

7.

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν νόµιµη επικύρωση του γνησίου υπογραφής του
υπογράφοντος αυτές.
Άρθρο 7ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή –που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση– το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή να είναι νόµιµη η
απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης
3.2. Τον εκδότη
3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται
3.4.Τον αριθµό της εγγύησης
3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
3.7. Τους όρους ότι:
3.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
3.7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
4. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Μη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
4.2 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπορεί
να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%.
4.3 Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα
ακόλουθα:
4.3.1 Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά.
4.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού) .
4.4 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) κατά την υποβολή της µε
την προσφορά είναι:
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4.4.1 Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη
την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
4.4.2 Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο 36/2014) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού
4.4.3 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση ( 3.600 ευρώ).
4.4.4 Η ηµεροµηνία έκδοσης της.
4.4.5 Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης
5.1 Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3. και τα
ακόλουθα:
5.3.1 Τον αριθµό της ∆ιακήρυξης και τα προς προµήθεια υλικά.
5.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.
5.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου της
σύµβασης.
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και
µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών
προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς.

του ενός

10. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση
της ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής.
Άρθρο 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 90 ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε. και των προµηθευτών.
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Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης τιµών
πριν την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 9ο
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 10ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Άρθρο 11ο
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 12ο
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Ο µειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο της προµήθειας. ∆εν επιτρέπεται κατάτµηση αυτής.
Άρθρο 13ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και κατά της
διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
(µέσω
Τµήµατος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6ος όροφος, τηλ.: 2310-966665, Fax: 2310-212439) ως εξής:
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισµού.
Επί της ένστασης αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά
συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό, ως και κατά του τύπου η του περιεχοµένου των
προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι τις
επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του. Επίσης ένσταση µπορεί να υποβληθεί
και σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από σχετική ανακοίνωση της επιτροπής (Λήξη της προθεσµίας η
14.30 µµ). Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται, εντός
της αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο, στον προµηθευτή κατά του οποίου
στρέφεται. Σε περίπτωση µη κοινοποίησης, η ένσταση θα απορρίπτεται.
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3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση
όργανο. (∆.Σ.).
4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους.
Άρθρο 14ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ’ όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
4.
Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ουσιώδες στοιχείο από το
οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας του υλικού.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, από εκείνους των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν
απόρριψη των προσφορών.
Άρθρο 15ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίδεται ανά µονάδα και συνολικά. Στην τιµή
περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για παράδοση των υλικών στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο
επιβαρύνεται η τιµή ορίζεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της
αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί
και ενσωµατωθεί στην τιµή προσφοράς.
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ.
3. Οι τιµές των προσφορών αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση δε
ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 16ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών στην καθορισµένη από την διακήρυξη ή πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές
που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά
παραδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ή
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή
όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον θεωρηθούν επαρκή, η επιτροπή έχει την
δυνατότητα αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αυθηµερόν ή σε
διαφορετική ηµεροµηνία από αυτήν της διεξαγωγής του διαγωνισµού (κατά την κρίση της).
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής
αξιολόγησης και την κρίση τυχόν ενστάσεων και εφόσον κρίθηκαν αποδεκτές οι αντίστοιχες τεχνικές
προσφορές.
Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα λάβουν γνώση
και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Η µη παρουσία ενός η περισσοτέρων εκ των συµµετεχόντων δεν αναστέλλει την διενέργεια του
διαγωνισµού.
Άρθρο 17ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., θα
κληθεί ο προµηθευτής που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο, για την υπογραφή της σύµβασης.
Συγχρόνως, θα πρέπει να προσκοµίσει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.
Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15
ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Εάν ο προµηθευτής
στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται
έκπτωτος µετά από απόφαση του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής
εκπίπτει υπέρ της Ε Υ Α Θ Α.Ε.
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού στον
επόµενο προµηθευτή ή να επαναλάβει την διαδικασία.
Κατά κανόνα, η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προµηθευτή που είναι µειοδότης. ∆ια
του αρµοδίου για την κατακύρωση οργάνου της δύναται η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να κρίνει διαφορετικά.
Άρθρο 18ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παράδοση των υλικών θα γίνει το συντοµότερο, και πάντως όχι πέραν των τριών (3)
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
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Άρθρο 19ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εξόφληση των τιµολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Πρωτόκολλο παραλαβής.
2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τον ανάδοχο της συναπτόµενης σύµβασης βαρύνει κράτηση 0,10% σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2, εδ. β΄ του άρθρου 238
του ν. 4072/2012.
Άρθρο 20ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ. και των
προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την εκτέλεση
των συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Οι έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται από την ∆ιακήρυξη και την Σύµβαση διέπονται από
το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Άρθρο 21ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση οργάνου της ύστερα
από γνωµοδότηση του τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή µέρος
της σύµβασης όταν:
1. ∆εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.
2. Τα παραδιδόµενα υλικά έχουν ελαττώµατα, δεν πληρούν τις συµβατικές προδιαγραφές και
γενικά δεν έχουν τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις .
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης.
Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το ποσό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης
του προµηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής ποινικής ρήτρας η
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που υπέστη από την αθέτηση
εκ µέρους του προµηθευτή των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια και δεν προσήλθε µέσα στην προθεσµία
που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύµβαση και να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του
προµηθευτή και δύναται να εκτελέσει την προµήθεια µε άλλους προµηθευτές µε όποιο τρόπο κρίνει
πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η
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οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζηµίας που υπέστη από την µη
υπογραφή της σύµβασης. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα του προσωρινού ή οριστικού
αποκλεισµού του προµηθευτή από µελλοντικές συνεργασίες. Ο αποκλεισµός κηρύσσεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του Τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ.
& Αποθηκών, το οποίο προηγουµένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή
εξηγήσεων.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µπορεί να δεχτεί την εκπρόθεσµη
παράδοση µε ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% της αξίας των
υλικών των οποίων καθυστερεί η παράδοση για κάθε εβδοµάδα και µέχρι δέκα (10)
εβδοµάδες. Μετά τις δέκα (10) εβδοµάδες και εφόσον εξακολουθεί η καθυστέρηση, το
ποσοστό της ποινικής ρήτρας αυξάνεται σε 1% για κάθε εβδοµάδα και µέχρι πέντε (5)
εβδοµάδες. Μετά ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προµηθευτής
απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από την µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης ή την µη
υπογραφή της.
Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε. παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προµηθευτή.
Άρθρο 22ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Αν η αδυναµία υπογραφής ή εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης οφείλεται σε λόγους
ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τα
περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν αυτή την αδυναµία, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
επέλευσή τους.
2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο
προµηθευτής εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την
ανωτέρα βία.
3.
Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον προµηθευτή από τις συνέπειες λόγω µη
συµµόρφωσής του προς τους όρους της σύµβασης ή της υπογραφής της.
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 23ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενικά
1.1

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια υδροµετρητών θα πρέπει να πληρούν επί ποινή
αποκλεισµού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί
υδροµετρητές που συµµορφώνονται πλήρως µε την νέα ισχύουσα Ευρωπαϊκή οδηγία MID
2004/22/Ε.Ε, υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύµφωνα
µε την MID κλάσης H1 ή εναλλακτικά B+D.
Συγκεκριµένα οι υδροµετρητές πρέπει είναι ογκοµετρικοί, ξηρού τύπου και να πληρούν επί
ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι:
• Μήκος: L=110
• Σχέση R = Q3 / Q1 = 315
• Μόνιµη παροχή Q3=2,5 m3/h
• Σπείρωµα σύνδεσης άκρων: G ¾¨ B
• Ονοµαστική διατοµή υδροµετρητή: DN15mm
• Σχέση Q2/Q1 = 1,6
• Σχέση Q4/Q3 = 1,25
• Κλάση θερµοκρασίας T30
• Κλάση πίεσης MAP 16
• Κλάση απώλειας πίεσης ∆P63 για τη ζητούµενη µόνιµη παροχή Q3.
Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι υδροµετρητές
θα είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα κατασκευής ISO4064 ή το νεότερο ΕΝ14154:2005 ,
ανάλογα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία µε την οποία συµµορφώνονται.
Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά
Οι προµηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγµατικά
µετρολογικά χαρακτηριστικά του υδροµετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης καταγραφής,
είναι επιθυµητή η µικρότερη δυνατή και σε κάθε περίπτωση όχι µεγαλύτερη από 3l/h, επί ποινή
αποκλεισµού. Η επαλήθευση των αναφερόµενων µετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν
να πραγµατοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιµο από την υπηρεσία, σε διαπιστευµένο από ανεξάρτητο
φορέα, εργαστήριο υδροµετρητών της Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της
υπηρεσίας. Η µη επαλήθευση των δηλωµένων στην προσφορά µετρολογικών χαρακτηριστικών,
συνεπάγεται αποκλεισµό της προσφοράς.

2.1.

Οι υδροµετρητές θα χρησιµοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιµου νερού και θα
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πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.
2.2.

Με τον όρο ογκοµετρικοί υδροµετρητές, εννοούµε ότι η καταµέτρηση του διερχόµενου
νερού θα γίνεται ογκοµετρικά µέσω της πλήρωσης θαλάµου συγκεκριµένης χωρητικότητας ο
όποιος θα περιστρέφεται µεταφέροντας από την είσοδο στην έξοδο του υδροµετρητή, µε
µεγάλη ακρίβεια, συγκεκριµένες ποσότητες νερού ανάλογα µε το ρυθµό της διερχόµενης
παροχής.

2.3.

Οι υδροµετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του
πεζοδροµίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστηµένος συλλέκτης, σε κάθετη ή
οριζόντια θέση λειτουργίας. Για τους αναφερόµενους λόγους η σχέση R=315 θα
εξασφαλίζεται για κάθε θέση τοποθέτησης.

2.4.

Οι υδροµετρητές κατά τη φάση της αξιολόγησης (δείγµατα) αλλά και κατά την παράδοση
(ποσότητα παραλαβής), θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά δοκιµής τους κατά την
αρχική παραγωγή τους.

2.5.

∆εδοµένου ότι οι υδροµετρητές στην πλειονότητα τους θα εγκατασταθούν σε στεγασµένους
κοινόχρηστους χώρους θα πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν αθόρυβη λειτουργία για να
αποφεύγεται η όχληση των καταναλωτών που θα γειτνιάζουν µε τα σηµεία εγκατάστασης
των υδροµετρητών.

2.6.

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανοµής πόσιµου νερού. Για την
πιστοποίηση της συγκεκριµένης απαίτησης, ο προµηθευτής θα προσκοµίσει πιστοποιητικά
καταλληλότητας από αναγνωρισµένους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς-Φορείς.

2.7.

Ως ονοµαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar και ως ελάχιστο εύρος θερµοκρασίας
λειτουργίας 0,1-30°C.

2.8.

Οι προσφερόµενοι υδροµετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε όσα περιγράφονται τις παραγράφους Α και Β παραπάνω.
Η πλήρης έγκριση θα επισυναφθεί στην προσφορά στην γλώσσα έκδοσης της καθώς και
µετάφραση της στα Ελληνικά ,νόµιµα επικυρωµένη.

2.9.

Το υλικό κατασκευής του σώµατος των υδροµετρητών µπορεί να είναι κατασκευασµένο είτε
από συνθετικό υλικό που θα διαθέτει άριστες µηχανικές ιδιότητες και θα πληροί τις συνθήκες
καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό, είτε από ορείχαλκο υψηλής ποιότητας.

2.10.

Σε περίπτωση κατασκευής του κελύφους του υδροµετρητή από συνθετικό υλικό οι
προµηθευτές πρέπει να υποβάλλουν µε την προσφορά τους πιστοποιητικό καταλληλότητας
για χρήση σε πόσιµο νερό καθώς και στοιχεία των µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού
κατασκευής.

2.11.

Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των υδροµετρητών µε κράµα ορείχαλκου, θα
πρέπει η περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι από 57% έως 75% µε κατάλληλες αναλογίες
κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες µηχανικές
ιδιότητες. Επιθυµητό είναι το κράµα να φέρει την δυνατόν χαµηλότερη περιεκτικότητα σε
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µόλυβδο. Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε µόλυβδο θα πρέπει να είναι µικρότερη του
2,5 %.
2.12.

Ο προµηθευτής οφείλει να υποβάλει επίσηµη χηµική ανάλυση του κράµατος κατασκευής που
χρησιµοποιεί, από αναγνωρισµένο εργαστήριο ελέγχου. Αναλύσεις από ιδιωτικά µη επίσηµα
διαπιστευµένα για την διενέργεια ελέγχων εργαστήρια δεν γίνονται δεκτές. Στην ανάλυση
του κράµατος θα φαίνεται µε σαφήνεια η περιεκτικότητα των στοιχείων που απαρτίζουν το
κράµα καθώς και η κωδική του ονοµασία, η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε αυτή που
δηλώνεται στην προσφορά.

2.13.

Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τµηµάτων, µε ξένη ύλη
ή κόλληση απαγορεύεται.

2.14.

Στο σώµα των υδροµετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήµανση κατεύθυνσης της ροής µε βέλη
επαρκούς µεγέθους.

2.15.

Οι υδροµετρητές πρέπει να φέρουν στο στόµιο εισόδου του νερού φίλτρο κατακράτησης
φερτών υλικών για την προστασία του µετρητικού µηχανισµού.

2.16.

Όλα τα σπειρώµατα του σώµατος των µετρητών θα έχουν τις προβλεπόµενες από τους
σχετικούς περί σπειρωµάτων κανονισµούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν οµαλή και ασφαλή
κοχλίωση.

2.17.

Ο αριθµός σειράς των υδροµετρητών (που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία) θα είναι
χαραγµένος ή εκτυπωµένος µε έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 4-6mm επί του καλύµµατος,
εύκολα αναγνώσιµη. Θα πρέπει να υπάρχει εκτύπωση γραµµωτού κώδικα (barcode) επί του
καλύµµατος ή επί του µετρητικού µηχανισµού για την αναγνώριση της ταυτότητας του
υδροµετρητή µέσω οπτικού αναγνώστη (barcode reader).

2.18.

Η άρθρωση συναρµογής καλύµµατος - περικαλύµµατος µετρητικού µηχανισµού πρέπει να
εξασφαλίζει ασφαλή και οµαλή λειτουργικότητα.

2.19.

Το υλικό κατασκευής του προστατευτικού του µετρητικού µηχανισµού θα είναι κατάλληλου
πάχους ώστε να αντέχει σε υδραυλική πίεση ίση µε την πίεση δοκιµής η οποία ορίζεται σε
ΡΝ x 1,5 (24 bar).

2.20.

Σε περίπτωση µελλοντικής εγκατάστασης παλµοδοτικής διάταξης επί των υδροµετρητών
επιθυµητό είναι να προβλέπεται ειδικό κάλυµµα ώστε να προστατεύεται το αριθµητήριο
ενδείξεων και ο υδροµετρητής να µην µένει εντελώς ακάλυπτος.

2.21.

Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του µηχανισµού και για τη δοκιµή του
υδροµετρητή µε ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συµπληρωµατική διάταξη µε αστερίσκο µε
ανακλαστικά στοιχεία. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται σαφώς η σχέση παλµών ανά
λίτρο του αστερίσκου.

2.22.

Οι υδροµετρητές θα έχουν προεγκατεστηµένη την υποδοµή ώστε να µπορούν µελλοντικά να
ενταχθούν σε σύστηµα ασύρµατης ανάγνωσης. Η ένταξη των υδροµετρητών σε σύστηµα
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ασύρµατης ανάγνωσης θα γίνεται µε την απλή προσθήκη παλµοδοτικής ή άλλης διάταξης
καταγραφής επί του υφιστάµενου υδροµετρητή και όχι µε αλλαγή, µετατροπή ή αφαίρεση
του υδροµετρητή από το δίκτυο. Οι προµηθευτές πρέπει να υποβάλλουν µε την προσφορά
τους πλήρη και αναλυτικά στοιχεία (τεχνικά φυλλάδια, τεχνική περιγραφή κλπ) για την
αξιολόγηση της δυνατότητας αυτής.
2.23.

Οι διατάξεις αποµακρυσµένης ανάγνωσης των ενδείξεων που θα τοποθετηθούν µελλοντικά
επί των υδροµετρητών θα πρέπει να αποτελούν ενιαία µονάδα (συλλέκτης & ποµπός), χωρίς
καλώδια έτσι ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε βλάβες που µπορούν να προκληθούν
λόγω της έκθεσης των καλωδίων στο περιβάλλον εγκατάστασης (τρωκτικά, µηχανικές
καταπονήσεις, αστοχία συνδέσεων, κλπ) .

2.24.

Όλες οι επιπρόσθετες διατάξεις αποµακρυσµένης ανάγνωσης των ενδείξεων που τυχόν θα
τοποθετηθούν στα υδρόµετρα πρέπει να φέρουν βαθµό προστασίας ΙΡ68.

2.25.

Οι υδροµετρητές θα είναι εξοπλισµένοι µε αντιµαγνητική προστασία, για την
αποτελεσµατικότητα της οποίας ο προµηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία.

2.26.

Στην πλάκα ενδείξεων του µετρητικού µηχανισµού ή επί του περικαλύµµατος, θα πρέπει να
αναφέρονται τα προβλεπόµενα στην οδηγία ΜΙD 2004/22/EU και συγκεκριµένα:
• Α. Το Εµπορικό σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή.
• Β. Η σχέση R.
• Γ. Η ονοµαστική παροχή (Q3) σε m3/h.
• ∆. Το έτος κατασκευής.
• Ε. Η µέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΡΝ).
• Ζ. Τα γράµµατα V ή Η για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η µετρολογική κλάση
(ισχύει για την περίπτωση που αλλάζει η µετρολογική κλάση.)
• Η. Το σήµα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ.

2.27.

Για την ευχερή ανάγνωση των ενδείξεων οι υδροµετρητές θα διαθέτουν αντιθολωτική
προστασία ενώ παράλληλα θα διαθέτουν περιστρεφόµενο κατά 360ο µηχανισµό,

2.28.

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλµατα, η πτώση
πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του µετρητικού
µηχανισµού θα είναι σύµφωνα µε τους παραπάνω αναφερόµενους κανονισµούς και οδηγίες.

2.29.

Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν
τα προβλεπόµενα από τους παραπάνω κανονισµούς.

3. Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλµατα
3.1

Τα µέγιστα ανεκτά σφάλµατα ισχύουν όπως αναφέρονται στα σχετικά πρότυπα δηλαδή το
ISO 4064 ή το ΕΝ14154:2005. Είναι προφανές ότι µετρολογικά χαρακτηριστικά που
υπολείπονται των ζητουµένων καθιστούν την προσφορά απορριπτέα.

3.2

Η Υπηρεσία, εάν κρίνει σκόπιµο, διατηρεί το δικαίωµα αποστολής των δειγµάτων αλλά και
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µέρους της ποσότητας παραλαβής σε επίσηµα διαπιστευµένο εργαστήριο υδροµετρητών της
Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης της επιλογής της, µε σκοπό την επαλήθευση των
δηλωµένων, στις προσφορές των προµηθευτών, µετρολογικών χαρακτηριστικών.
3.3

Στην περίπτωση διαφοροποίησης στην προσφορά των προµηθευτών των µετρολογικών
χαρακτηριστικών και του σηµείου έναρξης καταγραφής, επί τα βελτίω, ως προς τα
προβλεπόµενα, οι δοκιµές επαλήθευσης που θα πραγµατοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τα
δηλωµένα από τον κατασκευαστή χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση µη επαλήθευσης η
προσφορά απορρίπτεται.

4. Αντοχή στην πίεση
4.1

Οι υδροµετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι
κατασκευασµένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήµατα ή ελαττώµατα.
Η πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar.

5. ∆οκιµές
5.1

Η ρύθµιση και η δοκιµή όλων των υδροµετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή στο
εργοστάσιο του και σε διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών που υποχρεούται να διαθέτει. Οι
σχετικές δαπάνες των δοκιµών θα συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά του προµηθευτή. Οι
παροχές δοκιµής θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) και επιπλέον η ρύθµιση στα όρια ακρίβειας.
Οι µετρήσεις στις παροχές αυτές θα διενεργούνται µε χαρακτηριστικά (όγκος ή χρόνος) τα
οποία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα µέτρησης καλύτερη ή ίση µε το 1/10 της µέγιστης
επιτρεπόµενης απόκλισης στην κάθε παροχή, βάσει του προτύπου ISO 4064.

5.2

Με κάθε παρτίδα θα παραδίδονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιµών όλων των
υδροµετρητών µε τα χαρακτηριστικά της µέτρησης (πραγµατική παροχή, θερµοκρασία,
όγκος ή χρόνος ή παλµοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιµής) και τις αποκλίσεις των
υδροµετρητών µε τους αριθµούς σειράς αυτών. Η απαίτηση αυτή ισχύει και για τα δείγµατα.

5.3

Οι προµηθευτές, µε ποινή αποκλεισµού, θα υποβάλουν µε την προσφορά τους δήλωση όπου
θα αναφέρουν ότι αποδέχονται όλες τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου (5).

6. ‘Έλεγχος Παραλαβής
6.1

Ο έλεγχος για την παραλαβή των υδροµετρητών θα γίνει στο διαπιστευµένο εργαστήριο του
κατασκευαστή. Ο προµηθευτής υποχρεούται πριν την πρώτη τµηµατική παράδοση να
αποστείλει εκπροσώπους της Υπηρεσίας στο Εργοστάσιο κατασκευής των υδροµετρητών για
την παρακολούθηση όλων των φάσεων κατασκευής, συναρµολόγησης και ελέγχου, µε
δαπάνη του.

6.2

Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της Υπηρεσίας κάθε στοιχείο
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σχετικό µε τους υδροµετρητές αλλά και µε τις τράπεζες δοκιµών, προκειµένου να
διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας τεχνικής
προδιαγραφής και των αναφεροµένων προτύπων. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο κατά την
παραλαβή, ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει µε δική του δαπάνη εντός 5
ηµερών κάθε υδροµετρητή που θα παρουσιάσει κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες κατά
το χρόνο ισχύος της εγγύησής του.
6.3

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει για έλεγχο δείγµατα από τη παραληφθείσα
ποσότητα σε ανεξάρτητο διαπιστευµένο Εργαστήριο Υδροµετρητών για έλεγχο των
µετρολογικών τους χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αστοχία στις
δοκιµές έστω και σε έναν υδροµετρητή, θα ενηµερώνεται σχετικά ο προµηθευτής και θα
επαναλαµβάνεται η διαδικασία ελέγχου στο εργαστήριο µε δαπάνη του. Σε περίπτωση εκ
νέου αστοχίας έστω και σε έναν υδροµετρητή, θα αντικαθίσταται όλη η ποσότητα µε ευθύνη
και δαπάνη του προµηθευτή.

6.4

Οι δοκιµές θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σχετική παράγραφο.

6.5

Ο προµηθευτής υποχρεούται µε κάθε παρτίδα να παραδίδει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα
δοκιµών όλων των υδροµετρητών µε τα χαρακτηριστικά της µέτρησης (πραγµατική παροχή,
θερµοκρασία, όγκος ή χρόνος ή παλµοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιµής) και τις
αποκλίσεις των υδροµετρητών µε τους αριθµούς σειράς αυτών.

6.6

Για την συµµόρφωση των προµηθευτών µε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας, παραγράφου
πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να υποβληθεί δήλωση µαζί µε την προσφορά όπου θα
αναφέρεται η πλήρης συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης παραγράφου(6).

7. Εγγυήσεις
7.1

Οι υδροµετρητές θα είναι εγγυηµένοι για χρονική διάρκεια οµαλής λειτουργίας τουλάχιστον
5 ετών από την ηµέρα παραλαβής τους. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
αντικαταστήσει µε καινούριο κάθε υδροµετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης,
βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκειά του.
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8.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο προµηθευτής µε την προσφορά του θα πρέπει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού:
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12
8.13
8.14
8.15
8.16

8.17

Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
πραγµατικά
µετρολογικά χαρακτηριστικά και το σηµείο έναρξης καταγραφής του
προσφερόµενου υδροµετρητή.
Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόµενων υδροµετρητών.
Φύλλο συµµόρφωσης που θα απαντά σηµείο προς σηµείο για την συµφωνία ή µη µε τις
τεχνικές προδιαγραφές.
∆ιάγραµµα της καµπύλης πτώσης πιέσεως και της καµπύλης σφάλµατος, σε συνάρτηση µε
την παροχή.
Σχέδια ή παραστάσεις µε τις κατάλληλες τοµές για την αναγνώριση των εξαρτηµάτων που
αποτελούν τον υδροµετρητή.
Κατάλογο ανταλλακτικών που αποτελούν τον υδροµετρητή µε πλήρη στοιχεία υλικών
κατασκευής για το καθένα.
Περιγραφή της δυνατότητας µετατροπής των υδροµετρητών σε µετρητές αποµακρυσµένης
ανάγνωσης καθώς και των τύπων των παλµοδοτών µε τους οποίους µπορούν να εξοπλιστούν
(εικονογραφηµένοι κατάλογοι, τεχνική περιγραφή, κλπ).
Πλήρη έγκριση σύµφωνα µε τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία (MID 2004/22/EU) (Εννοείται ότι τα
συγκεκριµένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη µε σχέδια, παραστάσεις, υλικά κατασκευής κ.α.).
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προµηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαµβάνει την
ευθύνη έναντι του νόµου στην περίπτωση που τα χρησιµοποιηθέντα υλικά κατασκευής των
προσφερόµενων υδροµετρητών, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία.
Πιστοποιητικά καταλληλότητας είτε του υδροµετρητή είτε των επιµέρους εξαρτηµάτων που
απαρτίζουν τον υδροµετρητή για χρήση σε αγωγούς πόσιµου νερού από αναγνωρισµένους
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ).
Εγγύηση του προµηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των
υδροµετρητών που προσφέρει για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα
αναφέρεται ρητά ότι ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει µε καινούργιους
όλους τους υδροµετρητές στους οποίους θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή
ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.
Πιστοποιητικό επίσηµα αναγνωρισµένου εργαστηρίου για την αναλυτική χηµική σύσταση
του κράµατος κατασκευής του κελύφους (για κέλυφος από κράµα ορείχαλκου).
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό καθώς και στοιχεία των
µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού κατασκευής (για κέλυφος από συνθετικό υλικό).
∆ήλωση στην οποία θα αναφέρονται µε σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής
αλλά και τα στοιχεία του προµηθευτή (Επωνυµία, ταχ. ∆ιεύθυνση, Αντικείµενο, κ.λ.π.).
Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, συναρµολόγησης και
δοκιµής των υδροµετρητών.
Πέντε (5) δείγµατα των προσφερόµενων υδροµετρητών καθώς και πέντε πλήρη και
λειτουργικά δείγµατα του συστήµατος αποµακρυσµένης ανάγνωσης. Τα δείγµατα θα
κατατεθούν ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσφοράς µε ποινή αποκλεισµού.
Τη σχέση pulse/It, της διάταξης ηλεκτρονικού ελέγχου (αστερίσκου), για τον προσφερόµενο
υδροµετρητή.
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8.18

8.19

8.20

8.21
8.22

8.23

∆ήλωση του προµηθευτή στην οποία θα αναφέρεται µε σαφήνεια το χρονοδιάγραµµα
παραδόσεων των υδροµετρητών. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης .
Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιµής των υδροµετρητών, που διαθέτει ο
κατασκευαστής, το οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσηµο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής
ένωσης κατά ΕΝ 17025. Ο κοινοποιηµένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το
πρότυπο ΕΝ 17025 πρέπει να ανήκει σε διεθνή οργανισµό διαπίστευσης εργαστηρίων.
∆ηλώσεις συµµόρφωσης µε το παραπάνω πρότυπο από αναρµόδιους φορείς δεν γίνονται
αποδεκτές.
Ο συµµετέχων ακόµη πρέπει να επισυνάψει δήλωση όπου θα αναφέρεται µε ακρίβεια η
τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιηµένου εργαστηρίου δοκιµών κατά ΕΝ ISO/IEC
17025, που διαθέτει ο κατασκευαστής, στο οποίο θα διεξάγονται οι δοκιµές και µετρήσεις
των προσφερόµενων υδροµετρητών.
Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό Προµηθευτή όπου θα
αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων προµηθειών υδροµετρητών και συστήµατος
ασύρµατης ανάγνωσης, εκδόσεως άλλων επιχειρήσεων ύδρευσης, µε τις οποίες θα
αποδεικνύεται η αξιοπιστία του προµηθευτή και η ποιότητα των αντίστοιχων προϊόντων που
έχει προµηθεύσει.
Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τεχνικά φυλλάδια, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα
συµπεριληφθούν στην προσφορά θα είναι, στην Ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα έκδοσής
τους, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νόµιµα επικυρωµένα, και θα συνοδεύονται απαραίτητα
και από µετάφραση στα Ελληνικά, νόµιµα επικυρωµένη. Εξαίρεση γίνεται µόνο για τα
τεχνικά σύµβολα και τους διεθνείς τεχνικούς όρους.

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες: Τηλ. 2310966-968, -972, -928
Fax: 2310283-117
Θεσσαλονίκη 1/12/2014

Για τους γενικούς όρους
Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικού

Για τους ειδικούς όρους
Ο ∆ιευθυντής Ύδρευσης

Μαρία Σαµαρά

Λάζαρος Καµπουρίδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Μιχάλης Βαδράτσικας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς του διαγωνισµού και έχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης ).

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/α
1
2
3
4

Περιγραφή
Επιβεβαίωση
Αναλυτική κατάσταση µε τα πραγµατικά µετρολογικά
χαρακτηριστικά του υδροµετρητού σε σύγκριση µε τα
αντίστοιχα της µετρολογικής κλάσης που προσφέρεται.
Εικονογραφηµένοι κατάλογοι
Πλήρης
Τεχνική
Περιγραφή
χαρακτηριστικών
των
προσφεροµένων υδροµετρητών.
∆ιάγραµµα της καµπύλης πτώσης πίεσης στον υδροµετρητή σε
σχέση µε την διερχόµενη παροχή

5

Σχέδια ή παραστάσεις µε τις κατάλληλες τοµές για την
αναγνώριση των εξαρτηµάτων

6

Πλήρης έγκριση, από εντεταλµένο ανεξάρτητο φορέα, του
προτύπου της Ε.Ε. για τον προσφερόµενο υδροµετρητή καθώς
και η επίσηµα επικυρωµένη µετάφραση αυτής, στην Ελληνική
Γλώσσα.

7

Πιστοποιητικό του χηµείου του κράτους ή άλλου επίσηµου
φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την
καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών για πόσιµο
νερό και της αντιδιαβρωτικής προστασίας στο εσωτερικό.

8

9

Πιστοποιητικό διαπιστευµένου εργαστηρίου για την αναλυτική
χηµική σύσταση του κράµατος κατασκευής του κελύφους.
∆ήλωση ότι αναλαµβάνω την ευθύνη έναντι του νόµου για την
περίπτωση που τα χρησιµοποιηθέντα υλικά ή η
αντιδιαβρώτικη
προστασία
αποδειχθεί
ότι
έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και ότι υλικά που
χρησιµοποιούνται για τους υδροµετρητές είναι αυτά στα οποία
αναφέρονται τα παραπάνω πιστοποιητικά.
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Παρατηρήσεις

10
11

12

13

14
15

16

Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008
του εργοστασίου
κατασκευής, συναρµολόγησης και δοκιµής.
Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008
του συµµετέχοντα
προµηθευτή.
∆ήλωση στην οποία αναφέρονται µε σαφήνεια τα στοιχεία
του εργοστασίου κατασκευής ,καθώς και τα στοιχεία του
προµηθευτή.
Φωτοτυπία του δελτίου αποστολής, για την παράδοση πέντε
(5) πλήρων δειγµάτων (ταυτόχρονα µε την υποβολή της
προσφοράς ).
Την εγγύηση που συνοδεύει τους προσφερόµενους
υδροµετρητές από τον προµηθευτή και τον κατασκευαστή.
∆ήλωση στην οποία αναφέρεται µε σαφήνεια η ποσοτική
παράδοση υδροµετρητών – χρονοδιάγραµµα παράδοσης
∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: “ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 100% ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΘΕΝΤΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ.”
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Πέντε (5) πλήρη δείγµατα των προσφεροµένων υδροµετρητών.

18

Επικυρωµένο αντίγραφο του πιστοποιητικού διαπίστευσης του
εργαστηρίου δοκιµών που απαραίτητα πρέπει να διαθέτει ο
τελικός κατασκευαστής του υδροµετρητή κατά ΕΝ 17025
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∆ήλωση όπου αναφέρεται η πλήρης συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6.
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Μήκος προσφεροµένου υδροµετρητή

Σφραγίδα – Υπογραφή
Προµηθευτή
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