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Θεσσαλονίκη 18/2/2016
Αρ. Πρωτ.: 4383
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ.
& Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928
FΑΧ: 2310-283117

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια ρακόρ σύνδεσης (συνδετήρων) δύο τεμαχίων, υδρομετρητών

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προμήθεια:
α/α
1.
2.
3.

Είδος
Ρακόρ σύνδεσης 2 τεμαχίων υδρομετρητών Φ15
Ρακόρ σύνδεσης 2 τεμαχίων υδρομετρητών Φ20
Ρακόρ σύνδεσης 2 τεμαχίων υδρομετρητών Φ25

Τεμάχια
1.500
480
200

προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το
αντικείμενο του διαγωνισμού, μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 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
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά
Το κάθε σετ σύνδεσης υδρομετρητών Φ15, Φ20 και Φ25 αποτελείται από:
• 1 τεμάχιο ακροστομίου
•

1 τεμάχιο περικοχλίου

•

1 τεμάχιο ροδέλας στεγανοποίησης

Για κάθε υδρομετρητή απαιτούνται δύο από τα ως άνω σετ ρακόρ σύνδεσης.
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Αναλυτικά:
Ακροστόμια
Τα ακροστόμια είναι εξ΄ ολοκλήρου κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό ορείχαλκο υψηλής
θερμοκρασίας κατά UNIENI 12165-CW617N. Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική επιφάνεια,
έχουν υποστεί επιφανειακή επεξεργασία ώστε να είναι λείες με μειωμένη τραχύτητα. Το σπείρωμα
″
σύνδεσης θα είναι , ½″ για το ρακόρ Φ15, ¾ ″ για το ρακόρ Φ20 και 1 για το ρακόρ Φ25, σύμφωνα με
το UNI-ISO 228.
Περικόχλιο
Τα περικόχλια είναι εξ΄ ολοκλήρου κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό ορείχαλκο υψηλής
θερμοκρασίας κατά UNIENI 12165-CW617N. Η εξωτερική επιφάνεια θα έχει εξάγωνη διαμόρφωση
για την εύκολη συναρμολόγηση με τα άκρα των υδρομετρητών. Το σπείρωμα θα είναι ¾″ για το
″
″
ρακόρ Φ15, 1 για το ρακόρ σύνδεσης Φ20 και 1 ¼
για το ρακόρ σύνδεσης Φ25, σύμφωνα με το
UNI-ISO 228.
Το κράμα ορείχαλκου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
DIN 50930-6 όπου τίθεται ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε μόλυβδο για τα χυτοπρεσαριστά το 2,2%
και για τα επεξεργασμένα από μπάρα με μηχανικά εργαλεία το 3.5%.
Ροδέλες Στεγανοποίησης
Οι ροδέλες στεγανοποίησης είναι κατασκευασμένες από ελαστικό NBR, σύμφωνα με τα DIN EN682 &
EN KTW 1.3.13 D2 για χρήση σε πόσιμο νερό και θερμοκρασία λειτουργίας από -25 έως +90°C.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Θα υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή περί
συμμόρφωσης με τα προαναφερθέντα DIN, ISO κατασκευής των εν λόγω προϊόντων
(ορειχάλκινα ρακόρ).
• Θα υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, των
προσφερόμενων υλικών, από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό (χώρα Ε.Ε) οίκο.
• Θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, δύο δείγματα για κάθε είδος και διάμετρο, ρακόρ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Θα υποβληθούν μαζί με τα ως άνω πιστοποιητικά πλήρη τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των
προσφερομένων συνδετήρων 2 τεμαχίων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
•

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν εφάπαξ στις αποθήκες της ΕΥΑΘ ΑΕ στο Καλοχώρι με
μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.

•

Ο χρόνος παράδοσης, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται με σαφήνεια στην προσφορά, δεν
θα υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•

•
•
•
•
•

•

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
προμηθευτής με τη συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Ο μειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας.
Η προσφερόμενη τιμή των υλικών θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά.
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 Δ.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, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

