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Θεσσαλονίκη 27/1/2017
Αρ. Πρωτ.: 2743
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ.
& Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928
FΑΧ: 2310-283117
e-mail: promithies@eyath.gr

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια ενός χαλύβδινου τεμαχίου εξάρμoσης DN1400
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προμήθεια του παρακάτω υλικού:
Είδος

τεμάχια

προϋπολογισμός

Χαλύβδινο τεμάχιο εξάρμoσης DN1400 (CPV 43328100-9)
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9.000,00 € + ΦΠΑ

προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το
αντικείμενο του διαγωνισμού, μέχρι την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
8ος όροφος Τσιμισκή 98, Τ.Κ. 54622 Θες/νίκη
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΟΣΗΣ (σύνδεσμος αποσυναρμολόγησης)
Οι συσκευή θα είναι ονομαστικής πίεσης ΡΝ16(βλέπε ειδικές απαιτήσεις) και θα προέρχεται από
κατασκευαστή με σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001, πιστοποιημένο από
εξουσιοδοτημένο προς τούτο φορέα της Ε.Ε.
α. Χαρακτηριστικά
Τα τεμάχια εξάρμοσης αποτελούνται από δύο τμήματα σωλήνα με φλαντζωτά άκρα, των οποίων το
εσωτερικό ολισθαίνει εντός του εξωτερικού.
Η στεγανότητα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος εμφράζει το διάκενο μεταξύ του
εξωτερικού τοιχώματος του εσωτερικού σωλήνα και του εσωτερικού τοιχώματος του εξωτερικού
σωλήνα. Ο δακτύλιος συσφίγγεται και σταθεροποιείται μέσω κοχλιών διατεταγμένων περιμετρικά κατά
γενέτειρα.
Το εύρος ρύθμισης είναι συνήθως της τάξης των 50 mm (περίπου 2’’), επαρκές για τις συνήθεις
εφαρμογές και επιτυγχούμενες στην πράξη, ανοχές.
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β. Απαιτήσεις ποιότητας
Τα προσφερόμενα υλικά θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Περιγραφή
Τρόπος σύνδεσης
Σώμα εισόδου, εξόδου
Φλάντζες σύσφιξης
Περικόχλια
Κοχλίες σύσφιξης
Ελαστικός δακτύλιος
Βαφή
Κατηγορία πίεσης
Σήμανση
Ονομαστική εσωτερική
διάμετρος
Μήκος εξάρμοσης στην
μεσαία θέση (επί ποινή
αποκλεισμού)
Εύρος ρύθμισης(επί ποινή
αποκλεισμού)

Υλικό
Και στα δύο άκρα φλάντζες διαστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
1092-2 (ισοδύναμο DIN 2501.1).
Χάλυβας St 37 (DIN 17100) ή S235JRG2
Χάλυβας St 37 (DIN 17100) ή S235JRG2
Επιψευδαργυρωμένος Χάλυβας St 37 (DIN 17100) ή S235JRG2
Επιψευδαργυρωμένος Χάλυβας St 37 (DIN 17100) ή S235JRG2
EPDM(BS EN 681-1)
Εποξειδική, πάχους 200 μm ή ισοδύναμου συστήματος.
PN 16
*
Κατηγορία πίεσης
*
Η ονομαστική εσωτερική διάμετρος.
DN 1400
41 cm
5cm(±2.5cm)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στην κεντρική αποθήκη της ΕΥΑΘ στην περιοχή Καλοχωρίου με μέριμνα
και δαπάνες του προμηθευτή.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης, που θα αναφέρεται με σαφήνεια στην προσφορά δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1)
μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν:


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.
 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:
α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.
γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των
περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016.



Eγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ.
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Η ανωτέρω εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Την ημερομηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη
3. Την επωνυμία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται
4. Τον αριθμό της εγγύησης
5. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
6. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
7. Τον πλήρη τίτλο της σχετικής πρόσκληση ενδιαφέροντος
8. Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 μήνες από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών).
9. Τους όρους ότι:
α) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης
της διζήσεως.
β) 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 πέντε (5) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την
δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία μπορεί να
γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση υποχρεούται 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. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με
τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές
με βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
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 Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή
παραλαβής.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε
στον κ. Λάζαρο Καμπουρίδη στο τηλέφωνο: 2310 966695.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Ελένη Παχατουρίδου

