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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Παροχή Υπηρεσιών στεγανοποίησης και καθορισμού του βορεινού θαλάμου
της δεξαμενής Συκεών
Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην Παροχή Υπηρεσιών στεγανοποίησης και
καθορισμού του βορεινού θαλάμου της δεξαμενής Συκεών, σύμφωνα με τις τεχνικές
απαιτήσεις που ακολουθούν

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι
την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8ος όροφος)
Τσάμικη 98, 54622 Θεσσαλονίκη fax: 2310283117

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι διαστάσεις του θαλάμου της δεξαμενής είναι 17,40(Μ)*12,70(Π)*3,20(Υ) σε μέτρα.
Οι διαστάσεις της πλευράς του θαλάμου η οποία παρουσιάζει το ως άνω πρόβλημα
της διαρροής 12,70 (Μ) * 3,20 (Υ) σε μέτρα.
Α.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
1.Καθαίρεση του επιχρίσματος εσωτερικά της δεξαμενής άνωθεν και κάτωθεν
της ρωγμής.
2.Διάνοιξη της ρωγμής και απομάκρυνση όλων των σαθρών στοιχείων.
3.Πλήρωση της ρωγμής με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.

4.Επάλειψη με ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών ενισχυμένο με
κατάλληλο ινώδες υλικό (2 ή 3 στρώσεις).
5.Καθαρισμός της δεξαμενής από άλγη και απολύμανση με χρήση ειδικών
απολυμαντικών υγρών.
Β.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
1.Καθαίρεση του επιχρίσματος εξωτερικά της δεξαμενής άνωθεν και κάτωθεν της
ρωγμής.
2.Διάνοιξη της ρωγμής και απομάκρυνση όλων των σαθρών στοιχείων.
3.Πλήρωση της ρωγμής με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.
4.Επάλειψη με ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών.
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
α.Οι ενδιαφερόμενοι θα διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο στεγανοποίησης
δεξαμενών ύδρευσης με την χρήση της τεχνολογίας - μεθόδου επαλειφόμενων
τσιμεντοειδών, κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η εμπειρία αυτή θα
αποδεικνύεται με την υποβολή καταλόγου συναφών έργων παροχής υπηρεσιών
στεγανοποίησης δεξαμενών σε επιχειρήσεις - εταιρίες ύδρευσης εντός Ελλάδος
(ΔΕΥΑ,ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΘ κ.α.),αλλά και εκτός Ελλάδος.
Στον κατάλογο θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, ο φορέας ύδρευσης καθώς και ο
χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε. Τέλος, ο κατάλογος θα συνοδεύεται από
τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των φορέων - εταιριών ύδρευσης, όπου
με σαφήνεια θα προσδιορίζεται το είδος παροχής υπηρεσίας το οποίο θα πρέπει να
είναι συναφές με τα ζητούμενα στον εν λόγω διαγωνισμό.
β. Θα διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στις σύγχρονες και δόκιμες
τεχνολογίες -μεθόδους στεγανοποίησης - υδρομόνωσης δεξαμενών κ.α. με την χρήση
επαλειφόμενων τσιμεντοειδών (ειδικά τσιμεντοκονιάματα κατάλληλα για πόσιμο
νερό).Οι Π.Υ πρέπει να διαθέτουν μια ομάδα (προσωπικό) που θα αποτελείται
τουλάχιστον από δύο(2) έμπειρους τεχνικούς και έναν επικεφαλή μηχανικό ή
τεχνολόγο.
γ. Θα διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικά για την εφαρμογή της
μεθόδου στεγάνωσης που θα ακολουθήσουν.

δ. Το σύνολο των υλικών θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά καταλληλότητας για
πόσιμο νερό, και τα απαραίτητα προσπέκτους, επί ποινή αποκλεισμού.
ε. Θα περιλάβουν στην προσφορά τους πλήρη περιγραφή της διαδικασίας
στεγανοποίησης και καθαρισμού του θαλάμου η οποία είναι δυνατό να
διαφοροποιείται από την περιγραφή της ΕΥΑΘ ΑΕ με την προϋπόθεση ότι την
βελτιώνει. Θα αναφέρουν επίσης τον χρόνο ολοκλήρωσης που δεν θα υπερβαίνει τις
επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
στ. Επιπλέον θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση εγγύησης των εργασιών τους
διάρκειας πέντε(5) ετών κατ’ ελάχιστο.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα
επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον πληροί τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές – ειδικοί όροι.
Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ ημερών από την έκδοση των νομίμων
παραστατικών και μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμοδίους υπαλλήλους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Καμπουρίδη
Λάζαρο στο τηλέφωνο: 2310- 566695.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
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