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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 59.206,27  €.
(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
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-	Προϋπολογισμός
	Έντυπο προσφοράς
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με την υπ’ αριθμ. 31/2017 μελέτη προϋπολογισμού 59.206,27 € πλέον Φ.Π.Α (73.415,77 € με ΦΠΑ), πρόκειται η υπηρεσία να προβεί στην «Προμήθεια χυτών εξαρτημάτων έτους 2017», που θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης καθώς και την αποκατάσταση βλαβών στους οικισμούς του Δήμου, προκηρύσσοντας συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
. 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί  από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
Η  εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει πιστώσεις του οικονομικού έτους 2018.



Θέρμη, 10/11/2017
Ο Συντάξας




                 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 10/11/2017
Η Διευθύντρια Τ.Υ. ΔΕΥΑΘ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΑΡΘΡΟ 1°
Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις :
	του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΑΡΘΡΟ 2°
Τρόπος εκτέλεσης της  προμήθειας-κριτήριο ανάθεσης

Ο τρόπος  εκτέλεσης  της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η ΔΕΥΑ Θέρμης. 
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΑΡΘΡΟ 3°
Παραλαβή υλικών

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά έως και ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης , το αργότερο τρεις ( 3 ) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία τους και η μεταφορά βαρύνει τον προμηθευτή.
Η Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να απορροφήσει όση από την προμήθεια απαιτούν οι ανάγκες της . Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται χωρίς όμως την αύξηση του ποσού της σύμβασης .Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα υλικά με την ήδη από την σύμβαση συμφωνηθείσα τιμή και ποιότητα. Μετά από συμφωνία των δυο μερών μπορεί να υπάρξει επέκταση της σύμβασης για τρεις επιπλέον μήνες. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται, βάσει των κειμένων διατάξεων, η οριστική παραλαβή των υλικών

   1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. 
   2. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
   3. Κατά την διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί o προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με τους παρακάτω τρόπους:
       α) Με μακροσκοπικό έλεγχο
       β) Με πρακτική δοκιμασία
   4. Μετά τον  μακροσκοπικό έλεγχο  συντάσσεται το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Μετά την πρακτική δοκιμασία και τη λήξη του χρόνου εγγύησης συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής ή απόρριψης.
   5. Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της Επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις, και οι γνωματεύσεις τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν αποφασίσει οριστικά μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.
   6. Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή ή από κρατικά εργαστήρια γίνεται μετά από ένσταση του προμηθευτή, τα τυχόν έξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά βαρύνουν τον φορέα της προμήθειας.  
  7. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των περιπτώσεων της παρ. 5 του παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρμόδια επιτροπή ή από την δευτεροβάθμια αν συγκροτήθηκε τέτοια.
  8. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στην Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την έγκριση ή απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
 9. Τα πιστοποιητικά παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιούνται με απόδειξη στον  προμηθευτή.
10. Τα μέλη των Επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, στην περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτή επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως την διαφωνία τους.
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Ο Συντάξας
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά
Τα είδη  θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού και θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες ύλες και θα πληρούν τους παρακάτω όρους:
Τα υλικά της κατασκευής τους θα είναι ανθεκτικά χωρίς πόρους και χωρίς να παρουσιάζουν διάβρωση ή μηχανικές παραμορφώσεις, συμπαγή και ομοιόμορφα, απαλλαγμένα από κάθε πρόσμιξη σκωρίας ή και άλλου υλικού εκτός από τις προδιαγραφές. Επίσης πρέπει να έχουν λεία επιφάνεια και να είναι άρτια επεξεργασμένα.
Θα πρέπει ο κάθε προμηθευτής να υποβάλλει ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ στον ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:
1. Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων.
2. Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προσφερόμενων προϊόντων.
3. Αναλυτικός πίνακας διαστάσεων και βαρών των ζητούμενων υλικών.
4. Πιστοποιητικά  της σειράς ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου και του προμηθευτή.
5. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό
6. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου αλλά και του προμηθευτή, ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη έναντι του νόμου, για οποιαδήποτε επίπτωση στη δημόσια υγεία που θα οφείλεται στην χρήση των προϊόντων που προσφέρουν.
7. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου αλλά και του προμηθευτή ότι στα προϊόντα που θα παραδοθούν, θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες δοκιμές.

Ειδικά
Α. Για το τελικό προϊόν
Θα καλύπτει την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 545/2002 (Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines-Requirements and test methods) ΚΑΙ ΤΗΝ EN 12842 DUCTILE IRON FITTINGS FOR PVC-U OR PE PIPING SYSTEMS.
Tην EN 1092-2 CIRCULAR FLANGES FOR PIPES,VALVES,FITTINGS AND ACCESSORIES,PN DESIGNATED.THN EN 1563 SPHEROIDAL(DUCTILE IRON) GRAPHITE CAST IRONS.THN EN-1561 GREY CAST IRON,THN EN 1567 WATER PRESSURE REDUCING VALVES AND COMBINATION WATER PRESSURE REDUCING VALVES. Την  EN 681-1:1996 ELASTOMERIC SEALS. Tην EN 14384 PILLAR FIRE HYDRANTS.
Β. Για τα ενσωματούμενα υλικά
Υλικό προϊόντος – Eλατος χυτοσίδηρος κατά EN-GJS-400 / EN 1563 (παλαιά προδιαγραφή GGG40/DIN 1693).
Ελαστικοί δακτύλιοι – σύμφωνα με το ISO 4633:2002-04 και ΕΝ 681-1
Βαφή- Ειδική εμβάπτιση σε αντισκωρικό υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό.
Κοχλίες και περικόχλια χαλύβδινα γαλβανισμένα εν θερμώ.
Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με την EN10204, 3.1 σε ότι αφορά τα μεταλλικά μέρη τους  ΚΑΙ τους ελαστικούς δακτύλιους.
Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής σε επαφή με πόσιμο νερό.
Οι διαστάσεις τους θα είναι σύμφωνα με τα δείγματα ή σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέψεως δεδομένης της ανάγκης για διαρκή βελτίωση των συνδέσμων από λειτουργική άποψη.
 Οι σύνδεσμοι θα είναι έτοιμοι προς χρήση χωρίς την ανάγκη εκτελέσεως καμιάς συμπληρωματικής εργασίας επ’ αυτών . 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 τοποθέτηση των κοχλιών και την προσαρμογή των σωλήνων.
 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.
 Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με τα DIN 7990 και DIN 267, γαλβανισμένοι εν θερμώ.
Οι ελαστικοί δακτύλιοι των συνδέσμων Ζιμπώ θα έχουν την απαιτούμενη αντοχή και ελαστικότητα ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες σύνδεσης και λειτουργίας τους.
Σ Η Μ Α Ν Σ Η
Στα τελικά προϊόντα θα αποτυπώνονται ανάγλυφα και με ευκρινή στοιχεία τα ακόλουθα:
- Το υλικό κατασκευής.
- Η ονομαστική διάμετρος ή διάμετροι σε χιλιοστά και το είδος των αντιστοίχων σωλήνων για την σύνδεση των οποίων προορίζονται (κεφαλαία γράμματα όπως αναφέρονται στους πίνακες).
- Τα στοιχεία του κατασκευαστή ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής.
Διευκρινίζεται ότι η σήμανση αυτή θα υπάρχει και στις δύο (2) ωτίδες, στη δε στεφάνη θα τοποθετηθεί μόνο το σήμα του προμηθευτή

Αναλυτική περιγραφή:

Είδος με α/α:     1-5     Σέλα τυφλή 4 βιδών 
Σέλλα τυφλή χωρίς παροχή 4 βιδών από ελατό χυτοσίδηρο κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 με λάστιχα και βίδες 

Είδος με α/α:    6 & 10-11   κολάρο πλήρες 
Παροχή (κολάρο) από ελατό  χυτοσίδηρο κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 
με βίδες και λάστιχα

Είδος με α/α:     7-9 & 46-51   κολάρο 4 βιδών πλήρες 
Παροχή (κολάρο)  4 βιδών από ελατό χυτοσίδηρο κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 με λάστιχα και βίδες 

Είδος με α/α:     12-23	 Συστολή φλαντζωτή 
Συστολή με ωτίδες (φλάντζες) από ελατο χυτοσίδηρο κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 με λάστιχα και βίδες 

Είδος με α/α:     24-45	Ζιμπώ πλήρη    
Ειδικός  σύνδεσμος κατάλληλος για σύνδεση σωλήνων  από ελατο χυτοσίδηρο κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 με λάστιχα και βίδες.

Είδος με α/α:     52-61	Ακραίο φλαντ. Μούφα 
 Ακραίο ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  με ωτίδα – μούφα και λάστιχο 

Είδος με α/α:     62-69	Ακραίο ευθύ-άκρο 
Ελατου  Χυτοσίδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563   με ωτίδες στο ένα άκρο και ευθύς στο άλλο

Είδος με α/α:     70-72	Πώμα μουφωτό 
Πώμα μουφωτό ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  με λάστιχο

Είδος με α/α:     73-76	Ταφ ζιμπώ πλήρες
Ταφ ζιμπώ ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  με βίδες και λάστιχα

Είδος με α/α:     77-82	Φλάντζα τυφλή 
Ελατου χυτοσιδηρου  κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 Χυτοσιδηρή φλάντζα τυφλή 

Είδος με α/α:    83-92	Καμπύλη φλαντζωτή 
Καμπύλη φλαντζωτή  ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563

Είδος με α/α:   93-103 Ταυ τριών φλαντζών 
Ταυ τριών φλαντζών ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563

Είδος με α/α:  104-108 	Σταυρός φλαντζωτός 
Σταυρός φλαντζωτός ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563

Είδος με α/α:  109-116	Βίδες γαλβανιζέ 
Κοχλίες (βίδες)  επίπεδης κεφαλής, γαλβανιζέ

Είδος με α/α:  117-123	Φλάντζα ελαστικού 
Ελαστικό παρέμβυσμα (φλάντζα)

Είδος με α/α:   124-126	  Αντιπληγματική βαλβίδα
Φλαντζωτή ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 πλήρη με πιλότο και όργανα πίεσης  

Είδος με α/α:    127-132  Βάνα φλαντζωτή 
Βάνα φλαντζωτή ΡΝ16 από ελατό χυτοσίδηρο κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 με βολάν

Είδος με α/α:    133-135  Βάνα πεταλούδας
Βάνα πεταλούδας πλήρη  ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 με κορμό, λάστιχο στεγάνωσης και χαλύβδινο δίσκο

Είδος με α/α:    136-137  Βάνα ορειχάλκινη βιδωτή 
Βάνα ορειχάλκινη με βιδωτά άκρα και βολάν

Είδος με α/α:   138-140	 Φλάντζα ελαστικού  με τρύπα
Φλάντζα ελαστικού  με τρύπα

Είδος με α/α:   141-143	 Φλάντζα ταχείας σύνδεσης
Φλάντζα ελατου χυτοσιδηρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  ταχείας σύνδεσης για ΡΕ

Είδος με α/α:   144-159 Φλάντζα σιδερένια με πάσο ή διάτρητη ελαφρού τύπου
Φλάντζα σιδερένια με ομφαλό και σπείρωμα (πάσο) ή με ελεύθερο ομφαλό (διάτρητη) 

Είδος με α/α:   160-161	 Φλαντζοζιμπώ
Φλαντζοζιμπώ ελατού χυτοσιδήρου κατ’ ελαχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  με λάστιχα και βίδες

Είδος με α/α:   162-165 Γωνία οξυγόνου
Γωνία οξυγόνου υψηλής πίεσης

Είδος με α/α:   166-168 Βαλβίδα αντεπιστροφής
Βαλβίδα φλαντζωτή ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 με κλαπέ 

Είδος με α/α:   169-171	 Αεροεξαγωγός
Φλαντζωτός ελατου χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563 διπλής ενέργειας

Είδος με α/α:   172-174 Σωλήνα μαύρη 
Σωλήνα μαύρη MANNESMANN  

Είδος με α/α:   175  Μειωτήρας πίεσης Φ60
Μειωτήρας πίεσης φλαντζωτός φαιού η ελατού χυτοσίδηρου κατ’ ελάχιστον  EN-GJS-400 EN-1563  πλήρης με πιλότο και όργανα πίεσης

Είδος με α/α:   176  Μειωτής νερού διπλού θαλάμου 
Μειωτής νερού διπλού θαλάμου με πιλότο, GGG40, φλαντζωτός AS-A/Y-20, PN16, 65mm

Είδος με α/α:   177  Πιλότος ορειχάλκινος για μειωτή νερού
Πιλότος ορειχάλκινος για μειωτή νερού AS-A/Y-20

Είδος με α/α:   178  Κάτω σώμα ορειχάλκινου πιλότου για μειωτή νερού 
Κάτω σώμα ορειχάλκινου πιλότου για μειωτή νερού AS-A/Y-20

Είδος με α/α:   179-181  Ελατήριο μειωτή νερού 
Ελατήριο μειωτή νερού 100mm, 3-8 bar PN 16 [AS-A/Y-20]

Είδος με α/α: 182 Ανταλλακτική μεμβράνη βαλβίδας αντεπιστροφής «ΥΔΡΟΣΤΟΠ» 80mm
Eλαστική μεμβράνη EPDM για βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης 80mm-PN16 τύπου «ΥΔΡΟΣΤΟΠ»

Είδος με α/α:   183  Υδρόμετρο φλαντζωτό DN 150, L=300mm
Αξονικός υδρομετρητής από χυτοσίδηρο PN10, DN150 και μήκους L=300mm




Θέρμη, 10/11/2017
Ο Συντάξας




                 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 10/11/2017
Η Διευθύντρια Τ.Υ. ΔΕΥΑΘ 





ΠΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ


