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  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια σιδηροσωλήνων γαλβανιζέ Φ50 
 

 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  

504 μέτρων σιδηροσωλήνων γαλβανιζέ Φ50   (CPV: 44161200-8)   

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν,  

προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 

αντικείμενο του διαγωνισμού στη  διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,  Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,   

 Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θεσ/νίκη,       

έως  τις   9/1/2020  και ώρα 13:00 μ.μ. 

  

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  4.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα είναι διατομής DN 50, μεσαίου βάρους (ISO medium) από 

χάλυβα st.37, με πράσινη ετικέτα και με ευθεία ραφή. Θα έχουν κατασκευαστεί με αυτογενή 

συγκόλληση με υψίσυχνα ρεύματα και σωληνοποίηση  με εξέλαση εν θερμώ. Το μήκος κάθε 

σωλήνα θα είναι 6 μέτρα (+/- 0,05 μ). 

 Τα άκρα των σωλήνων θα φέρουν κωνικά εξωτερικά σπειρώματα. Η κοχλίωση θα γίνεται μέχρι 

την τελευταία σπείρα της κοχλιοτόμησης (κοπή σπειρώματος) . 
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 Οι συνδέσεις των σιδηροσωλήνων θα γίνονται με βίδωμα ειδικών εξαρτημάτων (σύνδεσμοι, ταυ, 

σταυροί  κτλ.) από μαλακό χυτοσιδηρό (temperguss), επίσης γαλβανισμένα με ενισχυμένα χείλη 

στις εσωτερικές κοχλιώσεις (κορδονάτα). 

 

1.2  ΠΡΟΤΥΠΑ 

1. Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα είναι κατά ΕΝ 10255-Μ (medium) (παλιά γνωστό ως DIN 

2440)όσον αφορά τις διαστάσεις και βάρος για σιδηροσωλήνες μεσαίου βάρους. 

2. Το υλικό του σιδηροσωλήνα θα είναι χάλυβας St.37 κατά DIN 1626 και κατά  DIN 17100 όσον 

αφορά τις χημικές και μηχανικές ιδιότητες 

3. Τα σπειρώματα των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με το ISO7/1 και ΕΛΟΤ 267. 

4. Το γαλβάνισμα του σιδηροσωλήνα θα έχει πραγματοποιηθεί με εμβάπτιση εν θερμώ, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 10240, DIN 2444 με ποιότητα ψευδαργύρου 99,9%.  

5. Τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσμων των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με DIN 2950. 

6. Στη προσφορά θα αναφέρονται απαραίτητα οι ως άνω διεθνείς κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους 

κατασκευάζονται οι προσφερόμενοι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες. 

 

1.3  ΣΗΜΑΝΣΗ 

Στους σωλήνες πρέπει να υπάρχει σήμανση ανά μέτρο σωλήνα που θα δείχνει ευδιάκριτα: 

 Τα στοιχεία : «ΕΥΑΘ Α.Ε». 

 Το έτος κατασκευής των σωλήνων. 

 Τα στοιχεία ή το σήμα του Εργοστασίου κατασκευής. 

 Το πρότυπο κατασκευής, την εξωτερική διάμετρο και το πάχος καθώς και την ονομαστική 

πίεση. 

 Τον αριθμό του προτύπου κατασκευής του σωλήνα. 

 

1.4  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο κάθε Διαγωνιζόμενος στη προσφορά του θα περιλαμβάνει φάκελο «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των προσφερομένων σωλήνων. 

2. Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2008 διαπιστευμένο από αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

3. Πιστοποιητικό Εταιρείας (προμηθευτής) κατά  ISO 9001:2008. 

4. Υπεύθυνη  Δήλωση συμμόρφωσης με τα πιστοποιητικά εξοπλισμού ΕΝ, DIN, κτλ. 
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5. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό από αναγνωρισμένο (χώρα της Ε.Ε) φορέα 

6. Δύο τεμάχια- δείγματα-  σωλήνων μήκους 20cm με το σπείρωμα και την μούφα τους. 

 

1.5  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 υπογραφή της Σύμβασης. 

            

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

-Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

Δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί 

υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή βρίσκεται σε 

οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της 

πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση.  

 

-   Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας 

-  Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προσφέρων με 

τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 

με βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς όρους.  

-   Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί  ανά μέτρο 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  90  ημέρες. 
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- Ο ανάδοχος, θα κληθεί, κατ’ εκτίμηση, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 

τον Φ.Π.Α.  

-  Η εξόφληση του τιμολογίου 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. 

-   Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

-  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. 

Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο  στο τηλέφωνο: 2310 966 753. 

  

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών  

  

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
 

 

  

 

   

 


