		Σελίδα 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.E.Y.Α.Θ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εργασία: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
                    ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  
                    & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»                   

Αριθ. Μελέτης : 4 / 6-2-2018

 













    ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ                 
& ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ »
CPV: 50511000-0 
           31700000-3


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 52.296,00  €.
(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)





















ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-	Τεχνική Έκθεση
-	Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
-	Τεχνικές Προδιαγραφές 
-	Προϋπολογισμός
	Έντυπο προσφοράς
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με την υπ’ αριθμ. 4/ 6-2-2018 μελέτη προϋπολογισμού 52.296,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 12.551,04 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 64.847,04 €, πρόκειται η υπηρεσία να προβεί  στην «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018», προκειμένου να γίνει αποκατάσταση των σχετικών βλαβών στην ύδρευση των οικισμών της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου Θέρμης, προκηρύσσοντας συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί  από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
Η  εκτέλεση της εργασίας θα βαρύνει πιστώσεις του οικονομικού έτους 2018 (ΚΑ 6409010054).




Θέρμη, 6/2/2018
Ο Συντάξας
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


Άρθρο 1ο :    Αντικείμενο συγγραφής 

Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2018» τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της συνεχούς λειτουργίας τους.                    

Η εκτέλεση γίνεται σύμφωνα με της 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) 

Άρθρο 2ο :     Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α)	Προϋπολογισμός προσφοράς 
β)	Συγγραφή υποχρεώσεων	
γ) 	Τεχνική έκθεση και προδιαγραφές

Άρθρο 3ο :     Τρόπος εκτέλεσης-κριτήριο ανάθεσης  και  Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
   
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.
Οι εργασίες επισκευής θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη του διάρκεια ενός έτους και η εκπτωτική προσφορά, θα πρέπει να καλύψει τις εργασίες και τα ανταλλακτικά των συγκροτημάτων εφ όσον απαιτηθεί και για όσο απαιτηθεί στην διάρκεια αυτού. Ο προϋπολογισμός σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί το συμβατικό ποσό!

Άρθρο 4ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου

Ακριβής και αδιάλειπτη ενημέρωση για τα στάδια των εργασιών καθώς και παράδοση σε πλήρη λειτουργία . 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα 

Η ΔΕΥΑΘ υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο ανάλογα με την πρόοδο  των εργασιών  και την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών . Καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της και την αποκατάσταση πλήρους λειτουργίας της γεώτρησης η’ αντλιοστασίου.


Άρθρο 6ο :    Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, πόλεμος, ατύχημα εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 7ο :     Αναθεώρηση τιμών
 
 Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  
        
Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου προϋπολογίζεται σε 52.296,00 ευρώ, πλέον  του ΦΠΑ 24%. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο - αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 9ο :     Φόροι, τέλη,  κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                     
Αναπροσαρμογή των τιμών καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης  δεν είναι δυνατή.

Άρθρο 11ο :   Χορήγηση προκαταβολής

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής   

Άρθρο 12ο :   Συνεργασία – Εμπειρία 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χει αποδεδειγμένη- κατάθεση βεβαιώσεων- ελάχιστη συνεργασία τριών (3) ετών με το Δημόσιο ή με ιδιώτες σε σχέση με το αντικείμενο της μελέτης επί ποινή αποκλεισμού. 
Επίσης οι χειριστές οι οποίοι θα δηλωθούν θα πρέπει να έχουν απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία τριών (3) ετών βεβαιούμενη από τον ασφαλιστικό συλλογικό φορέα τους.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Ι.   Ακολουθούμενη διαδικασία 

Έλεγχος – Εξακρίβωση βλάβης 
Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ στα πλαίσια ελέγχου της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων του Δήμου Θέρμης, ενημερώνει τον ανάδοχο τηλεφωνικά ή εγγράφως για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη διαπιστώσει σε αντλητικό συγκρότημα. Ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα και εντός πάντα των προθεσμιών που ορίζονται να ανταποκριθεί. Σε πρώτη φάση τεχνικός του αναδόχου επισκέπτεται το αντλητικό συγκρότημα -παρουσία τεχνικού της υπηρεσίας -προκειμένου να διενεργήσει τις απαιτούμενες μετρήσεις και να εξακριβώσει τη βλάβη και τα αίτια που την προκάλεσαν. Πριν την εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος πραγματοποιεί επίσης μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και μετά την τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος και οι δύο μετρήσεις πιστοποιούν την κατάσταση των καλωδίων. 

Ανέλκυση αντλητικού συγκροτήματος 
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η ανέλκυση του αντλητικού συγκροτήματος, ο ανάδοχος μεριμνεί άμεσα για την προσκόμιση κατάλληλου γερανοφόρου οχήματος, εξοπλισμού και ειδικευμένου προσωπικού για την παραπάνω εργασία. 
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας (πχ Διακοπή ρεύματος στον ηλεκτρικό πίνακα, αποσύνδεση ηλεκτροκινητήρα από ηλεκτρικό πίνακα, σωστή χωροθέτηση γερανοφόρου οχήματος για αποφυγή επαφής με εναέρια καλώδια κλπ) με σκοπό την αποτροπή εργατικού ατυχήματος. 
Κατά την ανέλκυση του αντλητικού λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποτροπή τραυματισμού των καλωδίων του αντλητικού συγκροτήματος και του σωλήνα μέτρησης στάθμης (εάν υπάρχει). 
Λαμβάνει πρόνοια για την σωστή χωροθέτηση και τοποθέτηση των καλωδίων και σωληνώσεων ώστε να μην δυσχεραίνεται η πορεία των εργασιών, να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι και να επιτρέπεται η εύκολη και ασφαλής επανατοποθέτησή τους. 
Όταν το αντλητικό συγκρότημα θα ανέλθει στην επιφάνεια και αποσυνδεθεί, καταγράφει όλα τα στοιχεία του κινητήρα και του στροβίλου. Πραγματοποιεί μέτρηση της αντίστασης των τυλιγμάτων του κινητήρα και ελέγχει την γενικότερη κατάσταση του συγκροτήματος
Σε περίπτωση που από την εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος προκύψουν υλικά που χρήζουν αντικατάστασης (πχ. διαβρωμένες σωλήνες, φθαρμένα καλώδια κλπ), τα υλικά αυτά μεταφέρονται την ίδια ημέρα -εκτός αν ο υπεύθυνος της υπηρεσίας θεωρήσει ότι υπάρχει χρονική επάρκεια-  με όχημα και ευθύνη του αναδόχου στον αναφερόμενο χώρο εργασίας ή σε αυτόν που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ . 
Μετά την φόρτωση του αντλητικού συγκροτήματος και την απομάκρυνση από τον χώρο του αντλιοστασίου, τα καλώδια μετά την εξαγωγή τους τοποθετούνται σε στροφεία κατά προτίμηση για την εύκολη μεταφορά τους και ο ανάδοχος μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη τους.

Μεταφορά – Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος 
Το αντλητικό συγκρότημα μεταφέρεται με όχημα και ευθύνη του αναδόχου στο εξειδικευμένο συνεργείο του με σκοπό την επισκευή του. 
Παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της υπηρεσίας -εφ όσον το επιθυμεί- πραγματοποιείται η αποσυναρμολόγηση του στροβίλου και του κινητήρα (εφόσον από την μέτρηση των τυλιγμάτων κριθεί απαραίτητο). Γίνεται εκτίμηση της βλάβης - αναφορά της αιτίας αυτής, η οποία αποτυπώνεται από τον ανάδοχο σε Τεχνική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει και φωτογραφίες κατά την ώρα αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης και θα αποστέλλονται όλα μαζί στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα υποδείξει η υπηρεσία. 
Το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΥΑΘ  μελετά τις διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης πού προτείνει ο ανάδοχος, καθώς και τις προληπτικές ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψή της και εγκρίνει  την εντολή εκτέλεσης των εργασιών. 
Ο ανάδοχος οφείλει άμεσα να προβεί στην εκτέλεση όσο και να εγγυηθεί την καλή λειτουργία.
Επισημαίνεται ότι η αποσυναρμολόγηση και επισκευή του αντλητικού συγκροτήματος θα γίνεται παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΘ,  εφ όσον το επιθυμεί ο ίδιος. Σε περίπτωση επισκευής του αντλητικού συγκροτήματος σε συνεργεία εκτός Δήμου, η μετάβαση και ενδεχόμενη διαμονή του μηχανικού στην έδρα του συνεργείου θα γίνεται με δαπάνη του ανάδοχου.

Ανταλλακτικά
Τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι συνολικού ποσού 15.000€ πλέον ΦΠΑ, με ενδεχόμενο μεταβολής του ποσού σε σχέση με τις εργασίες της κάθε κατηγορίας.
 
Μεταφορά - Επανατοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος 
Το επισκευασμένο αντλητικό συγκρότημα μεταφέρεται με όχημα και ευθύνη του αναδόχου στο χώρο εγκατάστασής του με σκοπό την επανατοποθέτησή του. 
Αφού ενημερωθεί ο αρμόδιος μηχανικός της υπηρεσίας, ελέγχονται τα στοιχεία του κινητήρα, του στροβίλου και των λοιπών υλικών (σωλήνων, καλωδίων, κλπ) ως προς τις ποσότητες και την ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Κατόπιν γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές συνδέσεις του κινητήρα με την γραμμή (καλώδιο) ηλεκτροδότησης του (Προσοχή !! Δεν συνδέουμε τα καλώδια του κινητήρα στον πίνακα) καθώς και την σύνδεση των ηλεκτροδίων στάθμης. Αφού διαπιστωθεί η ορθότητα των συνδέσεων με ειδική συσκευή και η καλή λειτουργία των αισθητηρίων στάθμης, πραγματοποιείται η διαδικασία καθέλκυσης (επανατοποθέτησης) του αντλητικού συγκροτήματος. 
Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήματος, πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις. 
Το αντλητικό συγκρότημα τίθεται σε λειτουργία από τον ανάδοχο, μετρούνται οι παράμετροι λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος και γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Τα μετρούμενα μεγέθη  και οι πραγματοποιθείσες ρυθμίσεις καταγράφονται σε ειδικό έντυπο τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, το οποίο παραδίδεται στον αρμόδιο μηχανικό της υπηρεσίας. 

Αντικατάσταση μη επισκευάσιμου συγκροτήματος
Σε περίπτωση, πού μετά από την ενημέρωση του αναδόχου προς την υπηρεσία, η επισκευή κριθεί ασύμφορη ή αδύνατη δηλ. όταν η τιμή επισκευής υπερβαίνει το 60% της εκπτωτικής τιμής προμήθειας ενός νέου συγκροτήματος, ο ανάδοχος δύναται να λάβει εντολή αντικατάστασης  με καινούργιο. Η προμήθεια του νέου αντλητικού θα γίνεται από την ΔΕΥΑ, εφ΄όσον το επιθυμεί η ίδια ή θα δίδεται εντολή στον ανάδοχο για συγκεκριμένο τύπο συγκροτήματος  και η εργασία εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί ως είχε.

Παράδοση άχρηστων υλικών 
Τα κατεστραμμένα υλικά τα οποία θα προκύψουν κατά την επισκευή ή αντικατάσταση (πτερωτές, μπώλ, άξονες, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρουλεμάν, βραχυκυκλωμένοι κινητήρες κλπ) θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο της ΔΕΥΑΘ.

Επιφανειακά αντλητικά συγκροτήματα
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για τα επιφανειακά συγκροτήματα, με μόνη διαφορά την ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών του βάθους.





ΙΙ.   Χρόνος επέμβασης & εκτέλεσης εργασιών – ποινικές ρήτρες 

Χρόνος επέμβασης: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 30 ωρών από την ειδοποίηση της ΔΕΥΑΘ, να προβεί στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των ανατιθέμενων εργασιών.

Η ειδοποίηση από τη ΔΕΥΑΘ μπορεί να γίνεται μέσω οποιουδήποτε μέσου δηλ. τηλεφωνικά, με  fax ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθ όλη την διάρκεια της ημέρας και όποτε προκύψει τις απογευματινές ή βραδινές ώρες, είτε το Σαββατοκύριακο ή εντός αργιών και ο χρόνος επέμβασης θα προσμετράται από την στιγμή της τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
Σε περίπτωση  απασχόλησης του αναδόχου σε άλλο παρόμοιο έργο της ΔΕΥΑ δεν λαμβάνεται ως αιτιολογία αδυναμίας ανάληψης εργασίας και σε  βλάβες άλλων γεωτρήσεων –αντλιοστασίων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει παράλληλα οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, το ίδιο αποτελεσματικά και στον ίδιο χρόνο εκτός και αν ο αρμόδιος μηχανικός επιτρέψει την χρονική παράταση της ολοκλήρωσης όλων ή κάποιων εργασιών. Μετά από την αναιτιολόγητη παρέλευση (12 ωρών) καθυστέρησης από την στιγμή ειδοποίησης, η Υπηρεσία είναι ελεύθερη ν’ απευθύνεται σε εργολάβο δικής της επιλογής και θα κάνει τούτο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, παράλληλα δε, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε επανάληψη παρόμοιου περιστατικού, η ΔΕΥΑΘ μετά από απόφαση του Δ.Σ. της μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση, κηρύσσοντας έκπτωτο τον εργολάβο με ότι αυτό συνεπάγεται.

 Μέτρα ασφάλειας 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων. 
Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα-μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής.  
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφ’ όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής ή ότι τα μηχανήματα που εργάζονται (γερανοί κ.λ.π.) δεν διαθέτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες άδειες (σχετικό το με αριθμό πρωτ. Δ13ε/0/9865/16-10-96 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ) να διακόπτει αμέσως τις εργασίες και να καλέσει τον εργολάβο να συμμορφωθεί σχετικά και άμεσα. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ έχει την δυνατότητα να καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον εργολάβο με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Ως ότου ο ανάδοχος συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και τις λοιπές απαιτήσεις δεν θα μπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό της ΔΕΥΑΘ.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο των εργασιών, του εξοπλισμού και των συγκροτημάτων για τα οποία έχει ενδείξεις ότι δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Αν ο Ανάδοχος καταστεί υπότροπος, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προκλήθηκε από την χρήση των ακατάλληλων υλικών.

Πρόκληση ζημιών - αποκαταστάσεις 

Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο χώρο εγκατάστασης του αντλητικού συγκροτήματος, στο αντλητικό συγκρότημα, στα καλώδια τροφοδοσίας, στο δίκτυο των σωληνώσεων, στην περίφραξη του χώρου, στα δομικά στοιχεία και τον λοιπό εξοπλισμό αλλά και για οποιαδήποτε ζημιά προξενήσει σε τρίτους κατά την εκτέλεση εργασιών και η οποία θα οφείλεται σε υπαιτιότητά του. 
Είναι δε υποχρεωμένος να αποκαθιστά αυτές άμεσα. 

Εγγύηση εργασιών - υλικών 

Ο ανάδοχος μετά από κάθε εργασία επισκευής και συντήρησης θα παρέχει στην Υπηρεσία γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει τόσο τις εργασίες όσο και τα χρησιμοποιούμενα σ’ αυτές υλικά και εξοπλισμό. Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος. Η εγγύηση θα παρέχεται μετά από την άρση όλων των παραμέτρων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την σωστή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος οι οποίοι θα εξετασθούν από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ. 
Για την άρση όλων των δυσμενών παραμέτρων σε κάθε εργασία συντήρησης θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο οι παρακάτω έλεγχοι : 
Έλεγχος κατασκευαστικών χαρακτηριστικών της γεώτρησης 
Μέτρηση βάθους, στάθμης και διαμέτρου της γεώτρησης και σε συνδυασμό με την κατασκευαστική τομή της γεώτρησης (εάν υπάρχει) προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο βάθος εγκατάστασης του αντλητικού και η ανάγκη τοποθέτησης μανδύα ή / και αισθητήρων θερμοκρασίας για την προστασία του αντλητικού από την εν ξηρώ λειτουργία και την σωστή ψύξη του κινητήρα. 
Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα 
Έλεγχος της κατάστασης του ηλεκτρολογικού υλικού του πίνακα για εμφανείς δυσλειτουργίες με έμφαση στις διατάξεις που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος όπως το θερμικό, ο επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής των φάσεων, ο επιτηρητής στάθμης, οι αποχετευτές κρουστικών υπερτάσεων κλπ. 
Έλεγχος γείωσης 
Έλεγχος με μέτρηση της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια της. 
Όλες οι παραπάνω παράμετροι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Δελτίο Επισκευής. Η εγγύηση θα δίνεται μετά από την αποκατάσταση των προβλημάτων ή αιτιών που προκάλεσαν το πρόβλημα ή την προληπτική διόρθωση ή αντικατάσταση υλικού ή εξοπλισμού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη του αντλητικού συγκροτήματος.

Η εγγύηση που θα δίνεται μετά την αποκατάσταση και συμβατότητα με τους παραπάνω ελέγχους δεν θα αμφισβητείται για οποιαδήποτε λόγω επικολλώντας εξωγενείς παράγοντες (πχ. Κεραυνός, ΔΕΗ κλπ) εκτός από διαπιστωμένη ανθρώπινη παρέμβαση ή λάθος που δεν θα οφείλεται στον ανάδοχο. 
Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω παρεμβάσεις συνεκτιμάται η παρούσα κατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων των εγκαταστάσεων την οποία οφείλει να γνωρίζει ο ανάδοχος. Σε καμία περίπτωση δεν θα απαξιώνεται ολικά η μερικά η εγκατάσταση προκειμένου να μην δοθεί η απαιτούμενη εγγύηση, αλλά θα πρέπει να ελέγχονται, να επιδιορθώνονται ή να βελτιώνονται τα σημεία εκείνα που κρίνονται κρίσιμα για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η εγγύηση συνοδεύεται από αξιώσεις του αναδόχου οι οποίες ξεφεύγουν από τις παραπάνω παραμέτρους η επιτροπή παραλαβής δεν θα παραλαμβάνει τις εργασίες επισκευής. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. 

Παραλαβή εργασιών - υλικών 

Η παραλαβή των εργασιών  γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει ορισθεί με Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΘ. 
Για την παραλαβή η επιτροπή θα λάβει υπόψη : 
	Την παρούσα μελέτη 

	Την εντολή εκτέλεσης εργασιών 

	Το τεχνικό Δελτίο παράδοσης του αναδόχου. 

	Τα εγχειρίδια (manuals) του νέου εξοπλισμού ή υλικού που χρησιμοποιήθηκε 

	Την εγγύηση επισκευής. 


Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό και με τον έλεγχο του εξοπλισμού, σε όλα τα στάδια αποκατάστασης της λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος αποτελούν κριτήριο για τη παραλαβή εργασιών.

Κατάλογος Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων

Περιοχή Θέρμης
	Αντλιοστάσιο ΄Φοιρού΄. Υπάρχουν δύο επιφανειακά συγκροτήματα DELTA SSA100-250 100 ΗΡ και ένα 75ΗΡ.

Αντλιοστάσιο ΄Λήδα Μαρία΄. Υπάρχουν δύο επιφανειακά συγκροτήματα 2Χ25ΗΡ και  
      2 Χ10ΗΡ [PENTAX - DAB].
	Αντλιοστάσιο ΄Εργοταξίου΄. Υπάρχουν δύο επιφανειακά συγκροτήματα torrent ΜΝΒ 8-210/3/210/RAQΕ[75ΗΡ Χ 2] και ένα υποβρύχιο συγκρότημα στην επιτόπου γεώτρηση 30ΗΡ/6’’.

Γεώτρηση ΄Θερμοκηπίου΄  Ύδρευσης. Υπάρχει υποβρύχιο συγκρότημα  60ΗΡ/6’’.
Αντλιοστάσιο ΄HYATT΄. Υπάρχει κάθετο συγκρότημα CAPRARI - 20KW .
Αντλιοστάσιο ΄Λίτσα΄. Υπάρχουν δύο επιφανειακά συγκροτήματα  10ΗΡ - 5ΗΡ 3 Βαθμ .
Γεώτρηση ΄HYATT΄. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 15ΗΡ/6’’.
Γεώτρηση ΄Φοιρού΄. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 17,5 ΗΡ/6’’.
Αντλιοστάσιο ΄Τούμπας΄ .Υπάρχουν δύο κάθετα επιφανειακά συγκροτήματα SCHOCRHS VHS 2Χ30 ΗΡ, ένα οριζόντιο επιφανειακό 40ΗΡ & ένα υποβρύχιο συγκρότημα 30ΗΡ/6΄΄.
Γεώτρηση ΄Αεροπορίας΄. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 55ΗΡ/8’’.
Γεωτρήσεις ΄Κοσμίδη 1-2΄. Υπάρχουν δύο  υποβρύχια συγκροτήματα 40ΗΡ/50HP/6’’ .
Γεωτρήσεις ΄Πατσουράκου Π-Ν΄. Υπάρχουν δυο  υποβρύχια συγκροτήματα  40ΗΡ/6’’/9Β.
Γεώτρηση ΄Εμπορική΄. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 50ΗΡ/6’’/14Β.
Γεώτρηση ΄Λήδα Μαρία΄. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 25ΗΡ/6’’.
Γεώτρηση EUROTECH. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 50 ΗΡ/6’’.
Γεώτρηση Τούμπας ΄΄Μουτάφενα΄΄ . Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 30 ΗΡ/6’’.

Περιοχή Τριαδίου
1. Αντλιοστάσιο ΄Παυλικιανίδη΄. Υπάρχουν δυό επιφανειακά συγκροτήματα 50 ΗΡ φυγο-κεντρική οριζόντια - 60 ΗΡ διβάθμια και ένα υποβρύχιο συγκρότημα γεώτρησης 25ΗΡ.
2. Γεώτρηση ΄Interbeton΄ .Υπάρχει υποβρύχιο συγκρότημα 50ΗΡ/6’’.
3. Γεώτρηση ΄Θερμοκηπίου΄ ύδρευσης. Υπάρχει ένα υποβρύχιο 50ΗΡ/6’’.

Περιοχή Ν.Ραιδεστού
	Γεώτρηση  ΄Χεμπέ΄. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 40ΗΡ/6’’/16Β.

Γεώτρηση ΄Φιλοθέης΄ [Ν]. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 50ΗΡ/6’’.
Γεώτρηση ΄Φιλοθέης΄ [Π]. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 100ΗΡ/6’’.
Γεώτρηση ΄Χριστοφόρου΄ . Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 60ΗΡ/6’’/22Β.
Γεώτρηση ΄Κανναβού΄. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 60ΗΡ.
Γεώτρηση ύδρευσης ΄Μπαναχάρη΄ . Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα.

Περιοχή Ν.Ρυσίου
	Γεώτρηση Γ2. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 50ΗΡ/6’’.

Γεώτρηση Γ3. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 50ΗΡ/6’’.
Αντλιοστάσιο ύδρευσης . Υπάρχουν δύο επιφανειακά οριζόντια συγκροτήματα 15 ΗΡ/2900 ND40-200.
Γεώτρηση ΄Ζαμπέτογλου΄. Υπάρχει ένα κατακόρυφο συγκρότημα κ19-23 [75ΗΡ].
Αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης ΄Κοιμητηρίων΄ . Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα.
Πιεστικό κάθετο συγκρότημα δικτύου ΄Μουδανίων΄. Groundfos MG1325B-2/ 5,5 kw

Περιοχή Ταγαράδων
	Γεώτρηση ΄Πολυβολείο΄. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα SP77-10[40HP].

Γεώτρηση ΄Νέα΄. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 40ΗΡ/6’’.
Γεώτρηση Α1. Υπάρχει ένα υποβρύχιο συγκρότημα 55 ΗΡ/6’’.
Αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης .Υπάρχουν δύο υποβρύχια συγκροτήματα 20ΗΡ/6’’/7Β και 30ΗΡ/6’’/7Β.
Αντλιοστάσιο ΄Poliς΄ .Υπάρχουν δύο επιφανειακά συγκροτήματα ΜΣΕ40Η5/2900 / 30ΗΡ.
Πιεστικό ΄Σχολείου΄. Επιφανειακό συγκρότημα δικτύου 7,5 ΗΡ.


Θέρμη, 6/2/2018
Ο Συντάξας
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 6/2/2018
Η Διευθύντρια Τ.Υ. ΔΕΥΑΘ 





ΠΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



































ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.E.Y.Α.Θ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εργασία: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
                    ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  
                    & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» 
                    ΕΤΟΥΣ  2018                   

Αριθ. Μελέτης : 4 / 6-2-2018


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ           ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
1.
Ανέλκυση υποβρυχίων συγκροτημάτων και επανατοποθέτηση τους
Μέτρα βάθους
2.550
6,00
15.300,00€
2.
 Εργασία επισκευής αντλητικών
συγκροτημάτων[Υποβρυχίων και επιφανειακών]
Σέτ
47
468,00
21.996,00€
     3.
Ανταλλακτικά  αντλητικών 

συγκροτημάτων[Υποβρυχίων και επιφανειακών]
Σέτ
           30
500,00
15.000,00€




                

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
52.296,00€
                                                                                                                                      ΦΠΑ 24%

  12.551,04€                     
ΣΥΝΟΛΟ
64.847,04€

Θέρμη, 6/2/2018
Ο Συντάξας




                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 6/2/2018
Η Διευθύντρια Τ.Υ  ΔΕΥΑΘ 




Θ. ΠΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 










ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.E.Y.Α.Θ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εργασία: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
                    ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  
                    & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» 
                    ΕΤΟΥΣ  2018                   

Αριθ. Μελέτης : 4 / 6-2-2018


                            ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………



Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ           ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
1.




€
     
 



€





€





€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
€
ΦΠΑ 24%
                         €
ΣΥΝΟΛΟ
€


ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ






                                                                                                Θέρμη, …../…./2018
                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 	      



