ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ

Κύζεξα

2/11/2011

Αξηζ.Πξση. Φ9/20/4691
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΛΙΩΝ

O Δήκνο Κπζήξσλ θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κέρξη 14/11/2011
γξαθείν ηνπ Δήκνπ ζηνλ Πνηακό, γηα ηελ πξνκήζεηα αληιηώλ, πξνϋπνινγηζκνύ 14.606,25
Επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηηο θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ

Ππομήθεια Ανηλιών για ηο έηορ 2011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14606,25 επξώ (κε ΦΠΑ)

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Οη παξαθάησ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα αληιηώλ κε ελζσκαησκέλα
κνηέξ όπσο επίζεο θαη αληιηώλ επηθαλείαο ηα νπνία ζα είλαη θαηάιιεια γηα θάιπςε ησλ
αληίζηνηρσλ αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο Ύδξεπζεο ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ.
1.Ανηλίερ ακηινικήρ ποήρ

Είλαη αληιίεο κε ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηηο πςειέο πηέζεηο γηαηί κπνξνύλ δερηνύλ κεγάιν
αξηζκό βαζκίδσλ ιόγσ ησλ κηθξώλ δηαζηάζεώλ ηνπο. Οη βαζκίδεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε
κπώι από ζεξκνπιαζηηθή ξεηίλε κε κεηαιιηθή επηθάιπςε εζσηεξηθά ή από ρπηνζίδεξν. Οη
θηεξσηέο , αλάινγα κε ην ηύπν ηεο αληιίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ζεξκνπιαζηηθή ξεηίλε
ή από νξείραιθν θαη ζηεξίδνληαη ζηνλ άμνλα κε ζθήλεο. Ο άμνλαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από
αλνμείδσην ράιπβα , λα ζηεξίδεηαη ζηελ εηζαγσγή θαη ζηελ εμαγσγή κε επηρξσκησκέλα
δαρηπιίδηα θαη λα πξνζηαηεύεηαη από ηνπο πξνεθηακέλνπο αθαινύο ησλ θηεξσηώλ. Γηα αληιίεο
κε κεγάιν αξηζκό βαζκίδσλ έρεη πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ελδηάκεζσλ βάζεσλ κε θνπδηλέηα
γηα ηελ ζηήξημε ηνπ άμνλα . Οη αληιίεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε βαιβίδα αλεπηζηξνθήο.
2. Τποβπύσια μοηέπ

Είλαη αζύγρξνλα ηξηώλ θάζεσλ κε πδξόςπθηε επαγσγηθή επηζθεπάζηκε πεξηέιημε. Είλαη
γεκηζκέλα κε ςπθηηθό θαη κε ηνμηθό πγξό ην νπνίν ρξεζηκεύεη επίζεο γηα ηε ιίπαλζε ησλ
δαρηπιηδηώλ ηνπ άμνλα ηνπ ξόηνξ θαη ηε κεηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο από ην εζσηεξηθό ζην
εμσηεξηθό ηνπ κνηέξ. Η πεξηέιημε είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ράιθηλν ζύξκα θαιπκκέλν θαη
κνλσκέλν κε αδηάβξνρε επέλδπζε από ζπλζεηηθό πιηθό . Τν αμνληθό θνξηίν πνπ αλαπηύζζεηαη
από ηελ αληιία απνξξνθάηαη από έλα εληζρπκέλν σζηηθό έδξαλν (ζξσο) κε αληηηξηβηθά
ηαιαληεπόκελα πέικαηα . Έλα ειαζηηθό δηάθξαγκα ζην θάησ κέξνο ηνπ κνηέξ αληηζηαζκίδεη ηηο
δηαθπκάλζεηο ηεο πίεζεο ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ πνπ ζεξκαίλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
κνηέξ.
3. Διβάθμιερ Ανηλίερ Επιθανείαρ

Είλαη θπγνθεληξηθέο δηβάζκηεο αληιίεο θαηάιιειεο γηα άληιεζε θαζαξνύ λεξνύ ηδαληθέο γηα
όπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα κεγάια κνλνκεηξηθά κε ζώκα αληιίαο από ρπηνζίδεξν, κπξνύηζηλεο
θηεξσηέο άμνλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία αληινύκελνπ λεξνύ: 90 °C.
4. Moνoβάθμιερ Ανηλίερ Επιθανείαρ

Είλαη θπγνθεληξηθέο κνλνβάζκηεο αληιίεο θαηάιιειεο γηα άληιεζε θαζαξνύ λεξνύ γηα
καλνκεηξηθά έσο 100 Μ Υ Σ ζηηο 2900 rpm(ζηξνθέο αλά ιεπηό).κε ζώκα αληιίαο από
ρπηνζίδεξν, κπξνύηζηλεο θηεξσηέο άμνλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία
αληινύκελνπ λεξνύ: 120 °C.
Οη πνζόηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ πεξηγξάθνληαη ζηε
ζπλέρεηα.
Α/Α

ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ

1.

Yποβπύχια ηπιθαζική(380V/50Hz/11KW) ανηλία
με ενζωμαηωμένο μοηέπ , απόδοζη Q=8m3/h και
μανομεηπικό Η=180μ
Yποβπύχια ανοξείδωηη
ηπιθαζική(380V/50Hz/5,5KW) ανηλία με
ενζωμαηωμένο μοηέπ , απόδοζη Q=10m3/h και
μανομεηπικό Η=100μ
Yποβπύχια ανοξείδωηη
ηπιθαζική(380V/50Hz/11KW) ανηλία με
ενζωμαηωμένο μοηέπ , απόδοζη Q=15m3/h και
μανομεηπικό Η=150μ
Yποβπύχια ανοξείδωηη
ηπιθαζική(380V/50Hz/13KW) ανηλία με απόδοζη
Q=15m3/h και μανομεηπικό Η=200μ
Μονοβάθμια ηπιθαζική (380V/50Hz/3KW)
ανηλία με απόδοζη Q=40m3/h και μανομεηπικό
Η=8μ
Διβάθμια ηπιθαζική (400V/50Hz/4KW/5,5HP)
ανηλία με απόδοζη Q=7,5m3/h και μανομεηπικό
Η=69μ
Yποβπύχια ηπιθαζική(380V/50Hz/4KW) ανηλία με
ενζωμαηωμένο μοηέπ , απόδοζη Q=10m3/h και
μανομεηπικό Η=100μ

2.

3.

4.
5.
6.
7.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ην είδνο είλαη όκνην κε
εθείλν πνπ θαηέζεζε ν πξνκεζεπηήο ζην δηαγσληζκό. Τν είδνο παξαιακβάλνληαη νξηζηηθά εάλ
ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αθνύ δηαπηζησζεί όηη είλαη ίδην κε ην δείγκα θαη
θαηάιιειν γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη. Σηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνύλ δηαθνξέο,
απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη κέξνο ή
ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο θαη λα δεηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε είδε πνπ λα
ζπκθσλνύλ απόιπηα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Τν Δ.Σ. έρεη ην δηθαίσκα λα απμνκεηώζεη
κνλνκεξώο ρσξίο απνδεκίσζε ή αύμεζε ησλ ηηκώλ ηηο ππό πξνκήζεηα πνζόηεηεο. Δελ
επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξε αύμεζε ησλ ηηκώλ κνλάδαο θαη ε πξνκήζεηα δελ ππόθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκώλ κνλάδνο.
Τα ππό πξνκήζεηα είδε ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ Δήκνπ
Kπζήξσλ ζύκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ κε θξνληίδα,
παξνπζία και έξοδα ηος ππομηθεςηή. Η πξνκήζεηα ζα είλαη ηκεκαηηθή, ζα γίλεη ην αλώηεξν ζε
3 παξαδόζεηο θαη ε θάζε παξάδνζε ζα γίλεηαη ζε δηάζηεκα έσο 10 εξγαζίκσλ εκεξώλ κεηά ηελ
εηδνπνίεζε ηνπ Δήκνπ. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνκεζεύζεη ηα είδε ή ζε
πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνύλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδόζεηο ησλ εηδώλ ην Δεκνηηθό
Σπκβνύιην Δήκνπ Kπζήξσλ έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιύζεη ηε ζύκβαζε θαη λα θεξύμεη ηνλ
πξνκεζεπηή έθπησην ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο αθόκε απαηηείηαη επί ποινή αποκλειζμού ππεύζπλε δήισζε
ηνπ δηαγσληδόκελνπ γηα ηα θάησζη:

Όηη ε ηζρύο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζα είλαη γηα δύν κήλεο
όηη έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη όηη ηνπο
απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθύιαμε
όηη ε πξνζθνξά ηνπ δελ έρεη θακία απόθιηζε από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
όηη ε παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη εληόο 10 εκεξώλ κεηά από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ
Δήκνπ γηα παξαγγειία
όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο ηνπ Δεκνζίνπ, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο,
δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
δξαζηεξηόηεηαο θαη όηη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ
ππνρξεώζεσλ όπσο επίζεο θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο Υπεξεζίεο ηνπ Δεκόζηνπ
Τνκέα
Δήισζε όηη παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ γηα ηελ νπνηαδήπνηε
απόθαζε ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ή γηα ηελ
ππαλαρώξεζε ηνπ Δήκνπ.
Δήισζε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξόηεξνο ηνπ ελόο (1) έηνπο θαζώο θαη δήισζε γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηπρόλ
βιαβώλ ή πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ
Δήκνπ, δσξεάλ γηα ηνλ αλσηέξσ ρξόλν εγγύεζεο.
Τέινο νθείιεη λα δειώζεη ην εξγνζηάζην θαη ηε ρώξα παξαγσγήο ησλ πξνζθεξόκελσλ
εηδώλ.
ΚΤΘΗΡΑ

30 /09 /2011

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΑΘΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΟΤΚΟΤΛΗ
ΓΗΜΑΡΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ

Ππομήθεια Ανηλιών για ηο έηορ
2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:
14606,25 επξώ (κε ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

1637,00
ευπώ

1637,00 ευπώ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Yποβπύχια
ηπιθαζική(380V/50Hz/11KW)
ανηλία με ενζωμαηωμένο μοηέπ ,
απόδοζη Q=8m3/h και
μανομεηπικό Η=180μ
Yποβπύχια ανοξείδωηη
ηπιθαζική(380V/50Hz/5,5KW)
ανηλία με ενζωμαηωμένο μοηέπ ,
απόδοζη Q=10m3/h και
μανομεηπικό Η=100μ
Yποβπύχια ανοξείδωηη
ηπιθαζική(380V/50Hz/11KW)
ανηλία με ενζωμαηωμένο μοηέπ ,
απόδοζη Q=15m3/h και
μανομεηπικό Η=150μ
Yποβπύχια ανοξείδωηη
ηπιθαζική(380V/50Hz/13KW)
ανηλία με απόδοζη Q=15m3/h
και μανομεηπικό Η=200μ
Μονοβάθμια ηπιθαζική
(380V/50Hz/3KW) ανηλία με
απόδοζη Q=40m3/h και
μανομεηπικό Η=8μ
Διβάθμια ηπιθαζική
(400V/50Hz/4KW/5,5HP)
ανηλία με απόδοζη Q=7,5m3/h
και μανομεηπικό Η=69μ
Yποβπύχια
ηπιθαζική(380V/50Hz/4KW)
ανηλία με ενζωμαηωμένο μοηέπ ,
απόδοζη Q=10m3/h και
μανομεηπικό Η=100μ

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

1680,00
ευπώ

1680,00 ευπώ

ΤΕΜ.

1

2750,00
ευπώ

2750,0 ευπώ

ΤΕΜ.

1

3295,00
ευπώ

3295,00 ευπώ

ΤΕΜ.

1

592,00

592,00

ΤΕΜ.

1

640,0
ευπώ

640,00 ευπώ

ΤΕΜ.

1

1281,00
ευπώ

1281,00 ευπώ

ΜΕΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

11875,00 ευπώ

Φ.Π.Α
23%
ΤΝΟΛΟ

2731,25 ευπώ
14606,25ευπώ

Η πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζηα 14606,25 € καδί κε ηνλ Φ.Π.Α. θαη
δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ηηκή απηή είλαη ελδεηθηηθή πξνο ηελ ηηκή κνλάδνο θαη όηη είλαη ε αλώηεξε
δπλαηή.
ΚΤΘΗΡΑ
Ο ΤΝΣΑΞΑ

30 /09 /2011
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Ο
ΔΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ

Ππομήθεια Ανηλιών για ηο έηορ 2011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14606,25
επξώ (κε ΦΠΑ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ

1.

Yποβπύχια
ηπιθαζική(380V/50Hz/11KW)
ανηλία με ενζωμαηωμένο μοηέπ ,
απόδοζη Q=8m3/h και μανομεηπικό
Η=180μ
Yποβπύχια ανοξείδωηη
ηπιθαζική(380V/50Hz/5,5KW)
ανηλία με ενζωμαηωμένο μοηέπ ,
απόδοζη Q=10m3/h και μανομεηπικό
Η=100μ
Yποβπύχια ανοξείδωηη
ηπιθαζική(380V/50Hz/11KW)
ανηλία με ενζωμαηωμένο μοηέπ ,
απόδοζη Q=15m3/h και
μανομεηπικό Η=150μ
Yποβπύχια ανοξείδωηη
ηπιθαζική(380V/50Hz/13KW)
ανηλία με απόδοζη Q=15m3/h και
μανομεηπικό Η=200μ
Μονοβάθμια ηπιθαζική
(380V/50Hz/3KW) ανηλία με
απόδοζη Q=40m3/h και
μανομεηπικό Η=8μ
Διβάθμια ηπιθαζική
(400V/50Hz/4KW/5,5HP) ανηλία
με απόδοζη Q=7,5m3/h και
μανομεηπικό Η=69μ
Yποβπύχια
ηπιθαζική(380V/50Hz/4KW) ανηλία
με ενζωμαηωμένο μοηέπ , απόδοζη
Q=10m3/h και μανομεηπικό Η=100μ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΤΕΜ.

1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΜΕΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 23%
ΤΝΟΛΟ

Κύζεξα /
/2011
Ο/Η ΔΘΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΟΣ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ

Ππομήθεια ανηλιών για ηο έηορ 2011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14606,25 εςπώ (με
ΦΠΑ)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παπούζα ηεσνική έκθεζη αθοπά ζηην ππομήθεια ανηλιών με ενζωμαηωμένα μοηέπ
και ανηλιών επιθανείαρ για ηιρ ανάγκερ ηηρ ςπηπεζίαρ Ύδπεςζηρ ηος Δήμος Κςθήπων
για ηο έηορ 2011.
ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Η ππομήθεια θα ππαγμαηοποιηθεί ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ :
Ση με απιθμό 11389/ΦΔΚ 185 Β’/23-3-1993 απόθαζη ηος Τπ. Δζωηεπικών
«Δνιαίορ Κανονιζμόρ Ππομηθειών Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ
(Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.)».
Σο Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α’/1-2-1995 «Ππομήθειερ ηος Γημοζίος Σομέα και
πςθμίζειρ ζςναθών θεμάηων».
Σο Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύπωζη ηος Κώδικα Γήμων και
Κοινοηήηων».
Σο Ν. 2362/1995 «Xπημαηικά όπια για ηην ζύναψη Γημοζίων ςμβάζεων »
Η ζςνολική δαπάνη η οποία θα βαπύνει ηον Κ.Α 25.7131.01 ηος πποςπολογιζμού
ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων 11875,00 εςπώ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 2731,25εςπώ.
Σςνολικά δηλαδή δέκα ηέζζεπιρ σιλιάδερ εξακόζια έξι εςπώ και είκοζι πένηε λεπηά
(14606,25 εςπώ).
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