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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προµήθεια 500 χυτοσιδηρών στοµίων δικλείδων (φρεατίων βανών)
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειµένου να προβεί στην προµήθεια των παραπάνω υλικών

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 Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:30
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα ανωτέρω στόµια δικλείδων (µπουσακλέ) πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Υλικό κατασκευής ελατό χυτοσίδηρο ΕΝ-GJS-400-15 κατά ΕΝ 1563 (DIN 1693/GGG-40).
- Θα είναι βαρέως τύπου σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ124 – Οµάδα 2Β125.
- Η σχεδίασή τους θα είναι σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο αρ. 55 της ΕΥΑΘ (οι
αναφερόµενες διαστάσεις στο εν λόγω σχέδιο είναι ενδεικτικές), οι δε κύριες διαστάσεις τους θα
είναι DN ≥ 150mm, D ≥ 200mm και H ≥ 200mm (όπου DN η εξωτερική διάµετρος της ανωτέρω
επιφάνειας, D η εξωτερική διάµετρος της κατώτερης επιφάνειας, H το συνολικό ύψος).
- Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι έτοιµα προς χρήση χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης
καµιάς συµπληρωµατικής εργασίας. Όλες οι οπές και οι λοιπές επιφάνειες θα είναι καθαρές,
χωρίς προεξοχές που θα προέρχονται από τη χύτευση και οι οποίες θα καθιστούν δυσχερή την
εγκατάσταση των εν λόγω στοµίων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι,
υποχρεούται ο προµηθευτής µε δικές του δαπάνες να προβεί στην άρση των ανωµαλιών µε
εκτέλεση µηχανουργικής κατεργασίας ή αντικατάσταση του ελαττωµατικού τεµαχίου.
- Ο κοχλίας και η χειρολαβή του καλύµµατος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
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ΣΗΜΑΝΣΗ
Στα κατασκευαζόµενα χυτοσιδηρά στόµια θα υπάρχουν υποχρεωτικά µε ανάγλυφη ευκρινή
γραφή:
Α. Τα στοιχεία της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Β. Το εργοστάσιο κατασκευής ή το σήµα του Προµηθευτή.
Γ. Το έτος κατασκευής.

ΧΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ
Η χύτευση των ανωτέρω στοµίων δικλείδων πρέπει να είναι τεχνικώς άρτια. Τα τεµάχια
πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια απαλλαγµένη λεπίων, φλυκταινών και να αποκλείονται
φυσαλίδες ή κοιλότητες ή άλλα ελαττώµατα που να καθιστούν το εξάρτηµα ακατάλληλο.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση τυχόν υπάρχουσας κοιλότητας µε ξένη
ύλη. Τυχόν τοπικές µικροεξοχές ή ανωµαλίες των επιφανειών ή των οπών, θα διορθώνονται µε
ειδική κατεργασία. Τα χυτοσιδηρά τεµάχια, αφού θερµανθούν, θα βαφούν µε ειδική ανθεκτική
εποξειδική βαφή.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ

Α. Για την πιστή εκτέλεση των όρων της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής και της συµβάσης
που θα συνοµολογηθεί, η ΕΥΑΘ Α.Ε θα ορίσει τεχνικό υπάλληλο, ο οποίος θα εποπτεύει την
κατασκευή των προς προµήθεια ειδών.
Β. Ο Επιβλέπων θα προβαίνει στον έλεγχο των χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών, µε τη λήψη
αντιπροσωπευτικών δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο (σύµφωνα µε τους κανονισµούς
DIN1693) στην ΕΒΕΤΑΜ καθώς και τον έλεγχο των παραγοµένων ειδών σε οποιοδήποτε
στάδιο της λειτουργίας της συµβάσης, τόσοι ως προς την πρόοδο της εκτελέσης της
παραγγελίας, όσο και ως προς την ποιότητα των παραγοµένων ειδών. Ως προς την ποιότητα θα
συντάσσεται και θα υποβάλλεται σχετική έκθεση.
Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να θέτει στη διάθεση του Επιβλέποντος κάθε
απαιτούµενο µέσο, βοηθητικό προσωπικό κλπ. Επιπλέον υποχρεούται να αναλάβει όλα τα έξοδα
του προαναφερόµενου στην παράγρ. Β ελέγχου (έξοδα αποστολής -ελέγχου).
∆. Ο έλεγχος αυτός του Επιβλέποντος είναι προληπτικός και δεν απαλλάσσει τον προµηθευτή
από τις ευθύνες του για κάθε εµφανές ή κρυφό ελάττωµα το οποίο θα διαπιστωθεί κατά την
παραλαβή της προµήθειας από επιτροπή που έχει ορισθεί αρµοδίως.
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει:
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή, επί ποινή αποκλεισµού.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τα προϊόντα θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες σχετικές
Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Οδηγίες (DIN, EN, ΕΛΟΤ) .
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή θα γίνει ποιοτικά µεν στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, (σε συνδυασµό µε
τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων) ποσοτικά δε στις αποθήκες της ΕΥΑΘ Α.Ε., από
Επιτροπή που θα συσταθεί µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Συγκεκριµένα κατά τη διαδικασία της παραλαβής και προκειµένου να πιστοποιηθεί η
ποιότητα του χυτοσιδήρου, η Επιτροπή θα επιλέξει τυχαίο δείγµα από τα υλικά το οποίο θα
αποσταλεί στην ΕΒΕΤΑΜ προς έλεγχο. Τα έξοδα αποστολής και ελέγχου θα βαρύνουν τον
προµηθευτή.
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Ο κατά την ποιοτική παραλαβή έλεγχος έγκειται, στη διαπίστωση της εφαρµογής των
παραπάνω τιθέµενων κυρίων διαστάσεων, στην έλλειψη ανωµαλιών και στην ποιότητα του
υλικού κατασκευής (χυτοσιδήρου).
Για την ακρίβεια των κυρίων διαστάσεων κάθε τεµαχίου δέον να καταβληθεί ιδιαίτερη
προσοχή, ώστε να µη σηµειώνονται παρεκκλίσεις που θα καθιστούν δυσχερή τη χρησιµοποίησή
του.
Ειδικότερα, καθορίζεται ότι το µη επαρκές πάχος ή ανωµαλίες επιφανειακές και κυρίως στα
κατεργασµένα τµήµατα είναι δυνατόν να καταστήσουν τα είδη απαράδεκτα. Υπόψη ότι το
αναγραφόµενο βάρος κάθε τεµαχίου είναι ενδεικτικό και βοηθητικό και επιτρέπεται µέγιστη
απόκλιση ±10% κατά την κρίση του Επιβλέποντος.
Το πέρας της εκτελέσεως της παραγγελίας οφείλει ο προµηθευτής να το αναφέρει µε έγγραφο
που θα πρωτοκολληθεί στην ΕΥΑΘ Α.Ε (Εγνατία 127) .
Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Καλοχώρι µε
µέριµνα και δαπάνες του Προµηθευτή.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά σε δύο (2) δόσεις ανά ένα (1) µήνα, όπως και η
αντίστοιχη πληρωµή των επί µέρους ποσοτήτων. Η πρώτη δόση υλικών και σε αριθµό-πλήθος
διακόσια (200) τεµάχια θα γίνει σε τριάντα (30) ηµέρες, το αργότερο, από την υπογραφή της
σύµβασης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•

•
•
•
•
•

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.
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
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