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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

 

                        Θεσσαλονίκη    29/9/2015 
                        Αρ. Πρωτ.:  22362 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Οικονοµικού  
ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ∆.Υ. 
                  & Αποθηκών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Χ. Τσελεγκαρίδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   2310 966928 
Fax: 2310 283117 
e-mail: promithies@eyath.gr 

 

 

                         ΠΡΟΣ   
                      Κάθε  ενδιαφερόµενο 
   

  

                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
για την προµήθεια 2.200 τεµ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών DN 20 (ME & MM) 
    
 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειµένου να προβεί στην προµήθεια: 

 α/α Είδος Τεµάχια 
1. Ορειχάλκινος Σφαιρικός ∆ιακόπτης DN20(3/4") ME 1.100 
2. Ορειχάλκινος Σφαιρικός ∆ιακόπτης DN20(3/4") MM 1.100 

  
                                         προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 
αντικείµενο της προµήθειας,  µέχρι την  Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 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. 

                         
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασµένοι, δοκιµασµένοι και πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το 
διεθνές πρότυπο EN 13828.  
Οι σφαιρικοί κρουνοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και θα  είναι κατάλληλοι για ονοµαστική 
πίεση λειτουργίας 25 bar.  
Πάνω στο σώµα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη σήµανση) θα αναγράφονται, τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
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• κατασκευαστής (ή αναγνωρισµένο σήµα κατασκευαστή) 
• ∆ιάµετρος σφαιρικού κρουνού  
• Πίεση λειτουργίας ΡΝ και  
• Έτος κατασκευής  
 
Η υδραυλική πίεση δοκιµής του κρουνού πρέπει να είναι 38 bar ενώ η πίεση στεγανότητας 25 bar. Η 
δοκιµή στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε πίεση αέρα µέσα σε λουτρό νερού.  
 
Οι κρουνοί θα φέρουν στα άκρα τους σπειρώµατα σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 
∆1  ΜΕ   Oι κρουνοί Μ-Ε στη µία πλευρά τους θα φέρουν θηλυκό σπείρωµα 3/4 " ενώ στο άλλο 
άκρο τους θα φέρουν αρσενικό σπείρωµα 3/4 " (συνολικό µήκος κρουνού 65 – 80 cm) σύµφωνα µε 
το ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). 
∆2  MM   Οι κρουνοί Μ-Μ  και στα δύο άκρα τους θα φέρουν θηλυκό σπείρωµα 3/4 " (συνολικό 
µήκος κρουνού 65 – 80 cm) σύµφωνα µε το ISO228 (DIN 259 BSP 2779). 
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην δυνατότητα αντικατάστασης ή ρύθµισης της στεγανοποιητικής 
διάταξης του άξονα του κρουνού, επί τόπου, χωρίς την αποσυναρµολόγηση του από το δίκτυο. 

Οι κρουνοί όλων των κατηγοριών θα φέρουν χειριστήριο (locking cap) τετράγωνης διατοµής 
διαστάσεων 20Χ20 mm. Στο χειριστήριο θα προσαρµόζεται και θα εφαρµόζει απόλυτα άξονας 
χειρισµού. Το άνοιγµα ή κλείσιµο του σφαιρικού κρουνού θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε στροφή 90ο 
του άξονα χειρισµού. 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Σώµα κρουνού: από ορείχαλκο CW617N βάσει του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάσει του 
ΕΝ12164 
Σφαίρα: διάµετρος οπής 13χιλ. τουλάχιστον, υλικό κατασκευής  ορείχαλκος CW617N, 
διαµανταρισµένη, γυαλισµένη µε τραχύτητα επιφάνειας Rz = 0,5 m κατά DIN  4766.  
Άξονας: από ορείχαλκο CW617N βάσει του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάσει του ΕΝ12164 
Στεγανοποίηση άξονα: µε δακτύλιους από καθαρό TEFLON (P.T.F.E.) και ροδέλες από ορείχαλκο 
CW617N βάσει του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάσει του ΕΝ12164 
Στεγανοποίηση σφαίρας: µε καθαρό  TEFLON  (P.T.F.E). 
Χειριστήριο: από ορείχαλκο CW617N βάσει του προτύπου ΕΝ 12165 ή CW614N βάσει του 
ΕΝ12164 , όµοιας ποιότητας µε το σώµα του κρουνού. 
Θερµοκρασία λειτουργίας:  -10° C έως  95°  
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι εγγυηµένοι για χρονική διάρκεια οµαλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 
ετών από την ηµέρα παραλαβής τους. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει µε 
καινούριο κάθε κρουνό που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα  οφείλεται σε 
κατασκευαστική ατέλεια 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ  
Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, από τα ακόλουθα:  

• Πλήρη τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων σφαιρικών κρουνών από την κατασκευάστρια 
εταιρεία αυτών 
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• Κατασκευαστικά σχέδια των προσφερόµενων σφαιρικών κρουνών, του συστήµατος 

κλειδώµατος και του κλειδιού χειρισµού µε πλήρη στοιχεία (µεγέθη, πιέσεις, υλικά 
κατασκευής κλπ) 

• Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των προσφεροµένων σφαιρικών κρουνών 

• Εγγύηση του προµηθευτή και του οίκου κατασκευής για την καλή λειτουργία των σφαιρικών 
κρουνών που προσφέρει για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα αναφέρεται ρητά 
ότι ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει µε καινούργιους όλους τους 
σφαιρικούς κρουνούς στους οποίους θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές αστοχίες ή ατέλειες 
εντός του χρόνου εγγύησης.  

• ∆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 συµµόρφωσης των προσφερόµενων σφαιρικών κρουνών µε το πρότυπο 
13828. ∆ηλώσεις συµµόρφωσης µε το συγκεκριµένο πρότυπο δε γίνονται αποδεκτές.  

• Πιστοποιητικά καταλληλότητας των επιµέρους υλικών των προσφερόµενων σφαιρικών 
κρουνών. 

• Χηµικές αναλύσεις των κραµάτων κατασκευής των προσφερόµενων σφαιρικών κρουνών 
• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, συναρµολόγησης και δοκιµής 

των σφαιρικών κρουνών. 
• Πιστοποιητικό ISO9001:2008 του προµηθευτή. 

• ∆ύο  (2) δείγµατα των προσφερόµενων σφαιρικών κρουνών από κάθε κατηγορία 
  

Όλα τα έγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα συµπεριληφθούν στην προσφορά θα 
είναι, στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νόµιµα επικυρωµένα. 
Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νοµίµως επικυρωµένα, τα 
οποία θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική. 
Εξαίρεση γίνεται µόνο για τα τεχνικά φυλλάδια, τα εγχειρίδια, τα τεχνικά σύµβολα και τους 
διεθνείς τεχνικούς ορούς. 
 
 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Ο Ανάδοχος θα προβλέψει ώστε όλοι οι κρουνοί να παραδοθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή (π.χ. σφραγισµένοι, ειδικά πλαστικά περιτυλίγµατα, κτλ). 
Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά) έως την 
ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση των κρουνών βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Η παράδοση της τελικής ποσότητας των κρουνών θα πραγµατοποιηθεί στην αποθήκη Καλοχωρίου 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Ο χρόνος παράδοσης των κρουνών θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά  και θα είναι  ένας (1) µήνας 
από την υπογραφή της Σύµβασης. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

. 
• 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.  

• Ο Ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της προµήθειας. 
• Η προσφερόµενη τιµή των υλικών θα δοθεί  ανά µονάδα και συνολικά. 
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• 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 

                            
                    
                                                                                              Ελένη  Παχατουρίδου 
             

  


