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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
για την προµήθεια βανών σύρτου ελαστικής έµφραξης PN 16 µετά των αντιστοίχων 
βάκτρων προστασίας (καρυδάκια βανών)  
 
 
  Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειµένου να προβεί στην προµήθεια των παρακάτω υλικών: 

  α/α Είδος ∆ιατοµή Ποσότητα 
1. Βάνες σύρτου  F4 (κοντές) µε βάκτρα προστασίας DN 100 30 
2. Βάνες  σύρτου F4 (κοντές) µε βάκτρα προστασίας DN 300 6 
3. Βάνες σύρτου F5 (µακριές) µε βάκτρα προστασίας DN 300 4 

                                              
                                               προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στην  ∆ιεύθυνση:  
    Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
    Τµήµα  Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
    Τσιµισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θες/νίκη, 
 έως  την  ∆ευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:30 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν. 

 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Bάνες Σύρτου Ελαστικής Έµφραξης µε φλάντζα DN100 & DN300,  ΡΝ 16 και καρυδάκια 
(βάκτρα προστασίας αυτών) 

 
Βάνες σύρτου ελαστικής έµφραξης, διακοπής ροής, διπλής κατεύθυνσης, από ελατό χυτοσίδηρο 
ΕΝ-GJS-400-15 κατά ΕΝ 1563 (DIN 1693/GGG-40),  περιστρεφόµενου µη ανυψούµενου 
βάκτρου, µε απαιτούµενη µικρή δύναµη περιστροφής ανοίγµατος – κλεισίµατος, βαµµένες 
εσωτερικά και εξωτερικά µε εποξεική βαφή, ελεγµένες και πιστοποιηµένες για νερό. 
 
Χαρακτηριστικά βανών: 
Οι βάνες πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο ΕΝ 1074-1-2 και το ΕΝ 1171. 
Το µήκος των βανών (face-to-face length) θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο EN 558-1: 
Α. Σειρά 14 (DIN3202/F4)  για τις βάνες DN 100 και DN300 (κοντές) 
B. Σειρά 15 (DIN3202/F5)  για τις βάνες DN 300 (µακριές) 
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Το σώµα των βανών θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες διαστάσεων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 
1092-2 (DIN 2501) 
 
Υλικά κατασκευής βανών για δίκτυα διανοµής νερού. 
Οι βάνες θα είναι αρίστης ποιότητος και αντοχής σε µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 700C. 
Το σώµα και το κάλυµµα των  βανών θα είναι κατασκευασµένα από ελατό χυτοσίδηρο ΕΝ-GJS- 
400-15 (GGG-40) κατά ΕΝ 1563. 
Ο σύρτης θα είναι κατασκευασµένος από ελατό χυτοσίδηρο επικαλυµµένος µε αντιβακτηριακό  
ελαστοµερές EPDM και θα συνοδεύεται από το ανάλογο πιστοποιητικό για την καταλληλότητα 
του ελαστοµερούς για χρήση σε πόσιµο νερό σύµφωνα µε ΕΝ 681-1.   
Ο δακτύλιος στεγανοποίησης του καλύµµατος, οι δακτύλιοι (O-Rings) στεγανοποίησης του 
βάκτρου θα είναι από EPDM, κατάλληλο για νερό σύµφωνα µε ΕΝ 681-1.   
Το βάκτρο θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420 (Χ20Cr13) σύµφωνα µε 
το ΕΝ 10088-1. 
Τα περικόχλια του σύρτου (wedge nut) και του βάκτρου ( stem nut )  θα είναι κατασκευασµένα 
από ορείχαλκο υψηλής αντοχής, σύµφωνα µε ΕΝ 12164 ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420. 
Οι κοχλίες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος της βάνας θα είναι κατασκευασµένα 
από  ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420 ή καλύτερο. 
 
Αντιδιαβρωτική προστασία: 
Οι βάνες θα έχουν εσωτερική και εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία µε εποξεική βαφή, 
σύµφωνα µε DIN 30677-1 και DIN 3476, πάχους > 250µm. 
 
∆οκιµές πίεσης και στεγανότητας των βανών: 
Οι δοκιµές  πίεσης, λειτουργίας της βάνας και στεγανότητας θα γίνονται σύµφωνα µε το EN 
12266-1: 2003 (DIN 3230/4) . 
 
Τα καρυδάκια (βάκτρα προστασίας) θα είναι του ίδιου υλικού κατασκευής µε αυτό του 
σώµατος των βανών. Επίσης η αντιδιαβρωτική προστασία τους θα είναι απολύτως όµοια µε 
αυτή των βανών. 
 
Λοιπές απαιτήσεις: 
Οι βάνες θα κλείνουν όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα και θα πρέπει όταν είναι 
ανοικτές, να ελευθερώνουν πλήρως τη διατοµή που αντιστοιχεί στη ονοµαστική τους διάµετρο. 
Θα πρέπει επίσης να έχουν εσωτερικά  κατάλληλη διαµόρφωση, απαλλαγµένη εγκοπών κλπ. στο 
κάτω µέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθηση φερτών που θα καθιστούν προβληµατική 
τη στεγανότητα κατά το κλείσιµο της βάνας. 
Το σώµα των βανών θα είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούνται στις 
πλευρές του σώµατος ειδικοί οδηγοί ολίσθησης, εντός των οποίων θα κινείται  ο ειδικά 
διαµορφωµένος σύρτης της βάνας, µε τρόπο ώστε να µειώνεται η απαιτούµενη ροπή για το 
κλείσιµο της βάνας. 
 
Σήµανση: 
To σώµα της βάνας θα φέρει υποχρεωτικά τια ακόλουθες ενδείξεις: 

• Επωνυµία κατασκευαστή 
• Έτος κατασκευής 
• Ονοµαστική διάµετρο 
• Ονοµαστική πίεση 
• Υλικό κατασκευής 

 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά. 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας της δικλείδας, ως σύνολο, για χρήση σε δίκτυα πόσιµου 
νερού, από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό φορέα.  
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• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, συναρµολόγησης και 
δοκιµής  των δικλείδων. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ηµεροµηνία παράδοσης. 
 
 
Οι δικλείδες µαζί µε τα βάκτρα προστασίας τους θα παραδοθούν στις αποθήκες της ΕΥΑΘ ΑΕ, 
στο Καλοχώρι . 
 
Ο χρόνος παράδοσης, που θα αναφέρεται µε σαφήνεια στην προσφορά, δεν θα υπερβαίνει τις 30 
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Τα πιστοποιητικά δοκιµών, µε τα οποία θα συνοδεύονται οι βάνες κατά την παράδοσή τους, θα 
είναι σύµφωνα µε το EN 10204. 
 
 
                                                Γενικοί  όροι 
• Η προµήθεια µπορεί να κατανεµηθεί σε περισσότερους του ενός µειοδότες, υποχρεωτικά για 

όλη την ποσότητα κάθε είδους. 
• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 

προµηθευτής (ες) µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές.  

• 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 περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή αυτών και µετά 

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 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 
 
       
     

       
 
        
        Η  Προϊσταµένη του Τµήµατος               

                                                                                  Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
 
 
                                                                                        Ελένη  Παχατουρίδου 


