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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

                             Θεσσαλονίκη  7/7/2015 
                             Αρ. Πρωτ.:  16394 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Οικονοµικού  
ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Χ. Τσελεγκαρίδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   2310 966928 
Fax: 2310 283117 
 

 

  

  

                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειµένου να προβεί στην προµήθεια εξαρτηµάτων για 
θερµοσυγκόλληση (ηλεκτροσύντηξη ή και µετωπική κόλληση)  αγωγών HDPE 
σύµφωνα µε τους πίνακες  (κατηγορίες)  και τους ειδικούς όρους που ακολουθούν,  
 

προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει  προσφορά στην  ∆ιεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τµήµα  Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών,  Τσιµισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   
Θες/νίκη,      έως  την  Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 ώρα 14:00   
 
                                                        Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
α/α Είδος Τεµάχια 
1. Τρελή φλάντζα DN80,   PN16,   για λαιµό HDPE  Φ90 20 
2. Τρελή φλάντζα DN100,  PN16,  για λαιµό HDPE  Φ110 20 
3. Τρελή φλάντζα DN150,  PN16,  για λαιµό HDPE  Φ160  & Φ180 10 
4. Τρελή φλάντζα DN200,  PN16,  για λαιµό HDPE  Φ200  & Φ225 10 
5. Τρελή φλάντζα DN250,  PN16,  για λαιµό HDPE  Φ250  & Φ280 10 
6. Τρελή φλάντζα DN300,  PN16,  για λαιµό HDPE  Φ315 5 
7. Τρελή φλάντζα DN350,  PN16,  για λαιµό HDPE  Φ355 5 

                                                             
                                                        Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
α/α Είδος Τεµάχια 
1. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ90 20 
2. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ110 20 
3. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ160 5 
4. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ180 5 
5. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ200 5 
6. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ225 5 
7. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ250 5 
8. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ280 5 
9. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ315 5 
10. Λαιµός φλάντζας  HDPE,   PN16,   διαµέτρου Φ355 5 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΦΛΑΝΤΖΕΣ (ΤΡΕΛΛΕΣ) 
 

Α. Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Οι εν λόγω φλάντζες θα είναι χαλύβδινες (τουλάχιστον St 37-2), ονοµαστικής πίεσης PN16 και 
κατασκευασµένες ( διαστάσεις κλπ.) κατά ΕΝ 1092-1 ή DN2501 
Β. Απαιτήσεις 
Ο προµηθευτής θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισµού: 
α. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου 
κατασκευής των συγκεκριµένων προϊόντων. 
β. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) όπου θα αναφέρονται απαραιτήτως οι πλήρεις τεχνικές 
προδιαγραφές –διαστάσεις 
γ.  Υπεύθυνη δήλωση (του προµηθευτή) για την συµµόρφωση του κατασκευαστή των εν λόγω 
φλαντζών µε τα προαναφερόµενα πρότυπα κατασκευής τους 
 
 

ΛΑΙΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 
 
Α. Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
α. Οι λαιµοί φλαντζών θα παράγονται από HDPE 3ης γενιάς,θα έχουν τιµή MRS (minimum required 
strength), ίση µε 10 MPa και σ (περιφερειακή τάση) ίση µε 8 MPa για κλάση PE100 κατά ISO 
9080:2003-10, EN ISO 1167-1:2003-07 και EN ISO 12162:1996-04. 
β. Τα εν λόγω εξαρτήµατα θα είναι PN (ονοµαστικής πίεσης) 16 atm (SDR 11). 
γ. Θα παράγονται µε την µέθοδο injection moulded αποκλεισµένων των λαιµών φλαντζών που 
παράγονται µε άλλες µεθόδους. 
 
Β. Απαιτήσεις 
Ο προµηθευτής θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισµού: 
α. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου 
κατασκευής των συγκεκριµένων προϊόντων. 
β.  Πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα/εργαστήριο από τα οποία θα προκύπτει συµµόρφωση 
των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων. 
γ. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) όπου θα αναφέρονται απαραιτήτως οι πλήρεις τεχνικές 
προδιαγραφές καθώς και οι οδηγίες χρήσης (instruction manuals). 
δ.  Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση των υπό προµήθεια λαιµών φλαντζών από HDPE σε 
δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας της Ε.Ε ( π.χ. 
DVGW,Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 
ε. Πιστοποιητικό-βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής για την ηµεροµηνία παραγωγής των υπό 
προµήθεια λαιµών φλαντζών από HDPE,-το οποίο – η οποία- δε θα απέχει, χρονικά, περισσότερο 
από έξι µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής τους στην ΕΥΑΘ. Το εν λόγω πιστοποιητικό-
βεβαίωση θα υποβάλλεται ταυτόχρονα µε την παράδοση των λαιµών φλαντζών στην ΕΥΑΘ ΑΕ. 
 
Όλα τα ανωτέρω, πλην των Τεχνικών Φυλλαδίων-Εγχειριδίων (PROSPECTUS,instruction 
manuals) τα οποία µπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική, θα υποβληθούν στην Ελληνική 
γλώσσα (ή µεταφρασµένα στην Ελληνική και επικυρωµένα). 
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                                     ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

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

• 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 τεχνικά αποδεκτές.  

• Η τιµή των προς προµήθεια υλικών 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. 

• Ο χρόνος παράδοσης θα αναφέρεται στην προσφορά. 

• Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες τις ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Καλοχώρι, εντός 10 ηµερών 
από την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, αφού εκφορτωθούν στο ειδικό χώρο που θα 
υποδειχθεί από τον αποθηκάριο της Υπηρεσίας µε µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ηµέρες. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε περίπου 45 ηµέρες από την έκδοσή αυτών και µετά 
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 
             

  


