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  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια χυτοσιδηρών συνδέσμων υδροληψίας πλαστικών σωλήνων 
 

 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χυτοσιδηρών 
συνδέσμων (σελλών) υδροληψίας πλαστικών σωλήνων (CPV: 44470000-5)  σύμφωνα με τον πίνακα και 
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  την  21/9/2020 και ώρα 13.00  μ.μ. 

α/α ΕΙΔΟΣ τεμάχια 

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  63Χ20  ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ.  200 

2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  75Χ20  ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 100 

3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  75Χ25  ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 50 

4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  90Χ20  ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 30 

5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  90Χ50  ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 50 

6 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  110Χ50 ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 200 

7 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  125Χ20 ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 20 

8 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  125Χ50 ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 20 

9 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  140Χ50 ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 20 

10 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  160Χ20 ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 20 

11 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΧΥΤΟΣ.  200Χ50 ΠΛΑΣΤ. ΣΩΛ. 10 
  

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  19.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α. Γενικά 

Οι σέλλες υδροληψίας θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο EN-GΙS-400/EN 1563 (παλαιά προδιαγραφή 
GGG40/DIN 1693) ή ανώτερο, ονομαστικής πίεσης ΡΝ16 και κατάλληλες για σωλήνες PVC και ΗDPE  

Β. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

α) Χαρακτηριστικά σελλών: 

Οι σέλλες θα είναι αρίστης ποιότητος και αντοχής σε μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 70  ̊C. 

Θα καλύπτουν την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή  EN 545/2010 (Ductile iron pipes, fittings, accessories and 
their joints pipeline Requirements and test methods) ή (και) BS EN 12842:2012 (Ductile iron fittings for 
PVC-U or PE piping systems. Requirements and test methods) 

β) Υλικά κατασκευής σελλών για δίκτυα διανομής νερού. 

Το άνω και το κάτω μέρος της σέλλας θα είναι επικαλυμμένα καθ’ όλο το μήκος τους και σε όλη την 
εσωτερική επιφάνεια τους με ελαστομερές υλικό ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη κάλυψη του σωλήνα 
κατά την εφαρμογή της σέλλας. Το ελαστομερές θα είναι EPDM ή εναλλακτικά ΝΒR σύμφωνα με το ΕΝ 
681-1. 

Η έξοδος των σελλών θα φέρει θηλυκό σπείρωμα διαμέτρου σύμφωνα με τον πίνακα 

Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της σέλλας (τουλάχιστον 4) θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα Α2 (AISI 304) με επικάλυψη από TEFLON ή άλλο αντίστοιχο 
υλικό 

γ) Αντιδιαβρωτική προστασία: 

Οι σέλλες θα έχουν εσωτερική και εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία με εποξική βαφή  πούδρας με 

επικάλυψη ελάχιστου  πάχους 250 μm σύμφωνα με το ΕΝ 14901:2014 ή βαφή από πολυαμίδιο (π.χ. 

RILSAN nylon 11) ελάχιστου πάχους 250 μm.  

δ) Δοκιμές πίεσης και στεγανότητας των σελλών: 

Οι δοκιμές πίεσης, λειτουργίας και στεγανότητας σέλλας θα γίνονται σύμφωνα με το ΕΝ 12266-1: 2003 
(DIN 3230/4). 

ε) Σήμανση: 

Το σώμα της σέλλας θα φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: 

• Επωνυμία κατασκευαστή 

• Έτος κατασκευής 

• Ονομαστική διάμετρο 

• Ονομαστική πίεση 



• Υλικό κατασκευής  

 

Γ. Τεχνική Προσφορά 

Οι τεχνικές προσφορές θα περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

 Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια σελλών υδροληψίας  

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας του ελαστομερούς EPDΜ ή NBR, για χρήση σε δίκτυα πόσιμου 
νερού, από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό (χώρα Ε.Ε) φορέα. 

 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 ή νεώτερο του εργοστασίου κατασκευής, συναρμολόγησης 
και δοκιμής των προσφερομένων σελλών, καθώς και του προμηθευτή αυτών. 

 Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό (χώρα Ε.Ε) φορέα για την καταλληλότητα της 
βαφής σε επαφή με το πόσιμο νερό. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημερομηνία παράδοσης. 

 Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σέλλας  

Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά, κλπ που θα συμπεριληφθούν στην τεχνική 
προσφορά θα είναι, στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα νομίμως  επικυρωμένων 
εγγράφων, σύμφωνα με τον Ν.4250/2014.  

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νομίμως επικυρωμένων εγγράφων, 
τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.  

Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά σύμβολα και τους διεθνείς τεχνικούς ορούς που 
μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Δ. Παραλαβή 

Η παραλαβή θα συντελεστεί ποιοτικά με βάση τα πιστοποιητικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής 
αλλά και την υδραυλική δοκιμή 5 χαρακτηριστικών τεμαχίων που θα επιλέξει η επιτροπή. Οι δοκιμές θα 
πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο του προμηθευτή (εφ' όσον διαθέτει), διαφορετικά τα εξαρτήματα θα 
αποσταλούν με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στο εργαστήριο αντοχής της Πολυτεχνικής  Σχολής 
του Α.Π.Θ. ή άλλου εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου για έλεγχο. 

Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προβεί στην παραλαβή των ειδών της προμήθειας χωρίς να περιμένει 
τα αποτελέσματα του ελέγχου των δοκιμών, ο δε προμηθευτής υποχρεούται στην εμπρόθεσμη παράδοση 
αυτών. 

Οι σέλλες κατά την παράδοση τους, θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΕΝ 10204, 3.1. 

 

Ε. Παράδοση 

Ο χρόνος παράδοσης, που θα αναφέρεται με σαφήνεια στην προσφορά, δεν θα υπερβαίνει στις 45 
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.  

 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  
Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 
β) τον εκδότη 
γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται  
δ) τον αριθμό της εγγύησης 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση 
ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 
η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. και τίτλος) και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών) 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται 

 

-   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 ειδικούς και γενικούς όρους της παρούσας.  

-   Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά τεμάχιο 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. 

- 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 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. 
-   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. Α. 
Αδαμόπουλο στο τηλέφωνο: 2310 966655 

  
 
 

Ο Διευθυντής Οικονομικών  
  
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
 

 

  
 

   

 


