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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ  

       

O Δήκνο Κπζήξσλ θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κέρξη  30/8/2011ζην 

γξαθείν ηνπ Δήκνπ ζηνλ Πνηακό, γηα ηελ πξνκήζεηα  ζσιήλσλ ύδξεπζεο εζσηεξηθώλ δηθηύσλ , 

πξνϋπνινγηζκνύ  14.998,251 Επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηηο θάησζη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο   

 
 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ             

ΔΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ 

 

 Ππομήθεια ωλ. Τδπεςζηρ  

Εζωηεπικών Δικηύων για ηο έηορ 2011 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14998,2510             

                     

                     

                     

                     

                     

  επξώ (κε ΦΠΑ)              

   

                   ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Οη παξαθάησ  Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα ζσιήλσλ ύδξεπζεο 

εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Ύδξεπζεο ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ 

 ωλήνερ Ύδπεςζηρ εζωηεπικών δικηύων 

 Είναι ζωλήνερ πολςαιθςλενίος 3
ηρ

 ΓΕΝΙΑ (ΤΛΙΚΟ HDPE 3
ηρ

 ΓΕΝΙΑ ζ.8.0.ΜΡ  10,ΠΕ100) με 

ηιρ κάηωθι διαηομέρ: 

              1) Φ 90   

              2) Φ 63  

              3) Φ 32   

              4) Φ 22   

              5) Φ18   
Οι ποζόηηηερ και ηα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά  ηων ππορ ππομήθεια ειδών πεπιγπάθονηαι ζηη ζςνέσεια. 

               
 Α/Α ΕΙΔΟ  ΤΛΙΚΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ   
ΜΕΤΡΗΣΗΣ    

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 1. Φ 90 – 10atm- πνιπαηζπιελίνπ 3
εο

 ΓΕΝΙΑΣ Μέτρα 900  

 2. Φ 63– 12,5atm- πνιπαηζπιελίνπ 3
εο

 ΓΕΝΙΑΣ Μέτρα 1354  

 3. Φ 32– 16atm- πνιπαηζπιελίνπ 3
εο

 ΓΕΝΙΑΣ Μέτρα 2000  

 4. Φ 22– 16atm- πνιπαηζπιελίνπ 3
εο

 ΓΕΝΙΑΣ Μέτρα 1050  

 5. Φ 18– 16atm- πνιπαηζπιελίνπ 3
εο

 ΓΕΝΙΑΣ Μέτρα 1000  
 

  

Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ην είδνο είλαη όκνην κε 

εθείλν πνπ θαηέζεζε ν πξνκεζεπηήο ζην δηαγσληζκό. Τν είδνο παξαιακβάλεηαη 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 Κπζήξσλ 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.   

                     KΤΘΗΡΑ    5 /8/2011                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                            Ο ΤΝΣΑΞΑ                                            

                      

                             

                          

                     ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΘΗ                                                   ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΤΚΟΤΛΗ       

                ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                                              ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΤΘΗΡΩΝ 

                       


