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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προµήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας για υποκατάστηµα της ΕΥΑΘ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας (CPV 44221000-5) για
υποκατάστηµα το οποίο βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 26, προϋπολογισµού είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00€), πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και όρους

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 1/8/2017 και 14.00
στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τεχνική περιγραφή

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση 9 τεµαχίων – σετ ρολών
ασφαλείας από προφίλ διάτρητης λαµαρίνας, ανεξάρτητων µεταξύ τους, στις τρεις όψεις ισόγειο καταστήµατος
επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 26 στη Θεσσαλονίκη, στις θέσεις που σηµειώνονται στο συνηµµένο σχέδιο.
Το κάθε τεµάχιο – σετ ρολού, περιλαµβάνει: ρολό, οδηγούς κίνησης, µοτέρ, κλειδαριές ασφαλείας, κουτί
καλύψεως, διακόπτη (µπουτόν) δύο θέσεων µε κλειδί. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του εκάστου τεµαχίου – σετ
είναι περίπου:

1. Μπροστινή είσοδος 1

2,60x4,75

τεµ. 1

2. Μπροστινή είσοδος 2

2,25x4,75

τεµ. 1

3. Μπροστινή είσοδος 3

2,40x4,75

τεµ. 1

4. Πλαϊνό 1

4,20x5,00

τεµ. 1

5. Πλαϊνό 2

3,00x5,00

τεµ. 1

6. Πλαϊνό 3

4,50x5,00

τεµ. 1

7. Πλαϊνό 4

4,30x5,00

τεµ. 1

8. Πίσω είσοδος 1

2,70x5,00

τεµ. 1

9. Πίσω είσοδος 2

1,20x5,00

τεµ. 1

Η ακριβής µέτρηση των διαστάσεων για την προµήθεια και την κατασκευή θα γίνει από τον προµηθευτή.
Το ρολό θα αποτελείται από διάτρητα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας. Το πάχος κάθε τοιχώµατος
λαµαρίνας θα είναι κατ’ ελάχιστον 1 χιλ. και το ύψος φύλλου 10 -12 εκ. Τα φύλλα θα έχουν ειδικές παράλληλες
ραβδώσεις για περισσότερη αντοχή. Η διάτρηση θα είναι σε πυκνή διάταξη, ώστε να παρουσιάζεται
ικανοποιητική διαφάνεια σε συνδυασµό µε υψηλή ασφάλεια. Στις άκρες των προφίλ θα υπάρχουν τάπες από
πολυαµίδιο.
Οι οδηγοί του ρολού θα είναι διατοµής 130 x 80mm ή 70 x 80mm και πάχους ατσαλολαµαρίνας 2mm και
θα φέρει στις άκρες ειδικό λάστιχο και βουρτσάκι. Οι κοιλοδοκοί στήριξής τους θα είναι από γαλβανισµένο
χάλυβα.
Το κουτί καλύψεως του ρολού θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1 έως 1,5 χιλ. Ο άξονας του
ρολού θα αποτελείται από γαλβανισµένη σωλήνα διαµέτρου Φ-60 ή Φ-76 ή Φ-101mm ανάλογα µε το πλάτος
και το βάρος του ρολού. Στη λαµαρίνα θα γίνει ειδική επεξεργασία (απολάδωση και φωσφάτωση) και έπειτα
τα ρολά θα βαφτούν ηλεκτροστατικά µε πολυεστερική βαφή χρώµατος επιλογής της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Σε κάθε ρολό θα τοποθετηθούν δύο κλειδαριές ασφαλείας. Η λειτουργία του ρολού θα γίνεται
ηλεκτροκίνητα και χειροκίνητα και θα διαθέτει σύστηµα εξωτερικής απασφάλισης σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος. Το µοτέρ θα διαθέτει την κατάλληλη ισχύ για την οµαλή λειτουργία του συγκεκριµένου ρολού,
λαµβάνοντας υπόψη το βάρος του και θα περιλαµβάνει ενσωµατωµένους τερµατικούς διακόπτες δύο θέσεων
(άνω και κάτω) µε σύστηµα ειδικού διακόπτη µε κλειδί (µπουτόν - κλειδί) δύο θέσεων για όλα τα ρολά (ένας
διακόπτης ανά ρολό).
Στην τοποθέτηση περιλαµβάνεται η ηλεκτρολογική σύνδεση και η συνδεσµολογία για την ηλεκτροκίνητη και
χειροκίνητη λειτουργία του ρολού. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταφέρει τις κατάλληλες
ηλεκτρολογικές παροχές στις θέσεις που θα συµφωνηθούν.
Όλα τα εξαρτήµατα (ρολό, µοτέρ, µπουτόν) θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 έτη
τουλάχιστον. Οι βαφές των ρολών και όλων των σχετικών κατασκευών θα συνοδεύονται από εγγύηση
αντιοξειδωτικής προστασίας για 3 έτη τουλάχιστον. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, την στήριξη και την
λειτουργία του ρολού έχει ο προµηθευτής. Με την ολοκλήρωση του έργου (προµήθεια και εγκατάσταση) θα
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παραδοθεί στην ΕΥΑΘ Α.Ε. βεβαίωση καλής εκτέλεσης και στατικής επάρκειας της στήριξης του ρολού. Ο
ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός (µοτέρ, διακόπτες κ.λ.π.) θα φέρει τη σήµανση C E.

Παραδοτέα
•

Εγγύηση καλής λειτουργίας των ρολών ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένων των µοτέρ για τουλάχιστον
2 έτη,

•

Manual και οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.
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Γενικοί όροι

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 ∆ήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:
∆εν 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 ∆ιαγωνισµού 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.
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, θα κληθεί 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.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη
χαµηλότερη συνολική προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές.
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.
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.
Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Θάνο Μαυρίδη στο τηλ. 2310 966929.

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου
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