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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προµήθεια ειδικών εξαρτηµάτων από ελατό χυτοσίδηρο
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειµένου να προβεί στην προµήθεια των υλικών του παρακάτω πίνακα,

προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το
αντικείµενο της προµήθειας, µέχρι την Πέµπτη 12 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 14:00 στη
διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
8ος όροφος Τσιµισκή 98, Τ.Κ. 54622 Θες/νίκη
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
α/α
1.
2.
3.

Είδος
Ακραίο µε φλάντζα & µούφα DN 75
Ακραίο µε φλάντζα & µούφα DN 315
Ακραίο µε φλάντζα & µούφα DN 355

Τεµάχια
50
6
6

Όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα θα συνοδεύονται από τον αντίστοιχο ελαστικό δακτύλιο
κεφαλής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Για το τελικό προϊόν
Θα είναι ονοµαστικής πίεσης 16Atm.
Θα καλύπτει την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ISO 2531, BS EN 545, EN 14525 (Ductile iron
pipes, fittings, accessories and their joints pipelines-Requirements and test methods) και EN
12842 (Ductile iron fittings for PVC-U or PE piping systems. Requirements and methods)

2
B. Για τα ενσωµατούµενα υλικά
Υλικό προϊόντος - Ελατός χυτοσίδηρος κατά EN-GJS-400/EN 1563 παλαιά προδιαγραφή
GGG40/DIN 1693).
Ελαστικοί δακτύλιοι-σύµφωνα µε το ISO 4633:2002-04
Βαφή-Εποξική τουλάχιστον 250 mm, κατάλληλη για πόσιµο νερό.
Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά συµµόρφωσης:
• Με την EN10204, 3.1 σε ότι αφορά τα µεταλλικά µέρη τους
• Το ISO 4633:2002-04 για τους ελαστικούς δακτυλίους
• Με την ΕΝ12842 σε ότι αφορά τις διαστάσεις και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου των
προϊόντων
• Για την καταλληλότητα της βαφής σε επαφή µε το πόσιµο νερό.
Την προσφορά θα συνοδεύει επί ποινή αποκλεισµού:
• Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή των υπό προµήθεια χυτοσιδηρών
εξαρτηµάτων καθώς και του προµηθευτή αυτών
• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα θα συνοδεύονται από όλα τα προαναφερθέντα
πιστοποιητικά συµµόρφωσης και των προαναφεροµένων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών –
standards.
• Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή όπου θα βεβαιώνεται ο χρόνος παράδοσης των υπό
προµήθεια εξαρτηµάτων.
ΣΗΜΑΝΣΗ
Στα τελικά προϊόντα θα αποτυπώνονται ανάγλυφα και µε ευκρινή στοιχεία τα ακόλουθα:
–Το υλικό κατασκευής
–Η ονοµαστική διάµετρος ή διάµετροι σε χιλιοστά και το είδος σωλήνων για την σύνδεση
των οποίων προορίζονται
–Τα στοιχεία του κατασκευαστή ή το σήµα του εργοστασίου κατασκευής
∆ιευκρινίζεται ότι η σήµανση αυτή θα υπάρχει και στις δύο (2) ωτίδες, στη δε στεφάνη θα
τοποθετηθεί µόνο το σήµα του προµηθευτή.
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.
Η µεταφορά και φορτοεκφόρτωση των ειδών της προµήθειας µέχρι την τελική θέση
αποθήκευσης, διενεργείται µε µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή, περιλαµβανόµενης και της
αποζηµίωσης του για τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις λόγω καταµετρήσεων και ταξινόµησης
των ειδών στις αποθήκες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παράδοση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί , επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε διάστηµα
σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•
•

•
•
•
•

•

.
Ο µειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο της προµήθειας.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
προµηθευτής µε τη χαµηλότερη συνολικά 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
α/α

Χρύσα Τσελεγκαρίδου

