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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΕΥΑΘ ΑΕ, ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην θερµοµόνωση του κτηρίου
χηµείου που βρίσκεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης στη
Σίνδο, µετά από σχετική µελέτη που προηγήθηκε, µε εκτιµώµενο προϋπολογισµό
40.000,00 €. Για το λόγο αυτό

Προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, σύµφωνα µε τις
Τεχνικές προδιαγραφές υλικού και εφαρµογής του συστήµατος θερµοµόνωσης που
ακολουθούν, µέχρι την Παρασκευή 28/6/2013, στη διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 8ος όροφος
Τσιµισκή 98, 54622

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήµατος Θερµοµόνωσης
Α. Θερµοµονωτικό υλικό:
•
•
•
•
•

•

Τύπος: EPS – διογκωµένη πολυστερίνη σε πλάκες.
Πάχος: 50 - 70mm κατά περίπτωση δοµικού στοιχείου που θα µονωθεί.
Επιφάνεια κελύφους: 630m2 (περίπου)
Σήµανση CE
Πιστοποιηµένη κατασκευή του υλικού βάσει του προτύπου: ΕΛΟΤ
EN13163:2008 «Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) Προδιαγραφή». Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει το εν λόγω πιστοποιητικό από
τον κατασκευαστή.
Στο δώµα (ταράτσα) η θερµοµόνωση θα είναι τύπου ανεστραµµένης µόνωσης
µε ειδικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης που καλύπτονται από

•

προστατευτικό τσιµεντοκονίαµα πάχους τουλάχιστον 2cm. Οι πλάκες θα έχουν
διαµόρφωση ‘ραµποτέ’ (αρσενικό – θηλυκό).
Σηµειώνεται ότι το δώµα έχει ήδη υγροµόνωση µε ασφαλτόπανα και θα πρέπει
µόνο να ελεγχθεί πριν την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης.

Β. Εφαρµογή
Η εφαρµογή της εξωτερικής θερµοµόνωσης µε EPS θα γίνει σύµφωνα µε από το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13499: «Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων – Εξωτερικά
σύνθετα θερµοµονωτικά συστήµατα (ETICS) από διογκωµένη πολυστερίνη –
Προδιαγραφή». Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό συµµόρφωσης
του τελικού συστήµατος θερµοµόνωσης µε το παραπάνω πρότυπο.
Γ. Επιπρόσθετα στοιχεία της προσφοράς
•

•
•

•
•
•

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκτελέσουν επιτόπου επίσκεψη στην ΕΕΛΘ
πριν την υποβολή προσφοράς προκείµενου να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες
αλλά και το περιβάλλον λειτουργίας.
Στην προσφορά θα συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για κάθε είδους εργασίες.
Στην προσφορά θα συµπεριλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς στις
εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ και θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην προσφορά
οποιοδήποτε και κάθε είδους κόστος εργασίας ή υλικών-µικροϋλικών για την
κατασκευή.
Επίσης θα συµπεριλαµβάνεται το κόστος ανύψωσης µε γερανό καθώς και κάθε
µηχανήµατος ή οχήµατος µε τους χειριστές του που θα χρησιµοποιηθούν.
Παράδοση & τοποθέτηση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων
Θεσσαλονίκης (περιοχή Σίνδου)
Η εγκατάσταση να υλοποιηθεί από ειδικευµένο συνεργείο σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του κατασκευαστή παρουσία Υπεύθυνου Μηχανικού εγκατάστασης
της προµηθεύτριας εταιρείας και θα παραδοθούν τα τελικά κατασκευαστικά
σχέδια και σε ηλεκτρονική µορφή.

Η προσφορά να συνοδεύεται επίσης από :
• Πλήρη τεχνικά φυλλάδια των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν.
• Εγγύηση για σκασίµατα και άλλες φθορές για τουλάχιστο (5) πέντε έτη.
• Πρότυπα ποιότητας (ISO) όπως προαναφέρθηκαν.
• Πιστοποίηση του αναδόχου βάσει του προτύπου ISO9001:2000 ή νεότερο.
• Λίστα παρόµοιων εφαρµογών.
Χρόνος παράδοσης – εγκατάστασης
• Ο χρόνος εκτέλεσης όλων των εργασιών προµήθειας – εγκατάστασης θα είναι 1
µήνας από την ανάθεση.
Τρόπος πληρωµής
• Πληρωµή 50% µε την παραγγελία όλων των υλικών, 50% µε την ολοκλήρωση
των εργασιών.

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα
προτείνει προσφορά που πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές.
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. Θεοφάνη
Οικονόµου, στο τηλέφωνο: 2310586057 και 6972284402.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.

Η προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

