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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειµένου να προβεί στην προµήθεια 120 υδροµετρητών DN25   (CPV: 
38411000-9),  προϋπολογισµού 10.200,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους που 
ακολουθούν,  
 

προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει  προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφεται το αντικείµενο του διαγωνισµού, στην  ∆ιεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τµήµα  Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών,  Τσιµισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   
Θεσσαλονίκη,     έως  την  25 Σεπτεµβρίου  2017, ώρα 14:30.   

                                                                                
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. Γενικά 

1.1 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια υδροµετρητών θα πρέπει να πληρούν επί 
ποινή αποκλεισµού τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα.  

 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί υδροµετρητές που συµµορφώνονται  πλήρως µε την νέα 
ισχύουσα  Ευρωπαϊκή οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο 
κατασκευής φέρει πιστοποίηση σύµφωνα µε την MID κλάσης  H1 ή εναλλακτικά B+D.  
Συγκεκριµένα οι υδροµετρητές πρέπει είναι ταχυµετρικοί, ξηρού τύπου και να πληρούν επί 
ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι: 

• Μήκος: L=260mm 

• Σχέση R = Q3 / Q1 ≥ 80   
• Μόνιµη παροχή Q3=6,3 m3/h  

• Σπείρωµα σύνδεσης άκρων: G 1¨ 
• Ονοµαστική διατοµή υδροµετρητή: DN25mm  
• Σχέση Q2/Q1 = 1,6 

• Σχέση Q4/Q3 = 1,25 

            
                                ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
 



• Κλάση θερµοκρασίας T30  

• Κλάση πίεσης MAP 16 
• Κλάση απώλειας πίεσης ∆P63 για τη ζητούµενη µόνιµη παροχή Q3. 

Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται παραπάνω, οι υδροµετρητές 
θα είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα κατασκευής ISO4064 ή το νεότερο ΕΝ14154:2005, 
ανάλογα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία µε την οποία συµµορφώνονται. 

 
2. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά  

2.1. Οι προµηθευτές θα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τα πραγµατικά 
µετρολογικά χαρακτηριστικά του υδροµετρητή. Ειδικά για την παροχή έναρξης 
καταγραφής, είναι επιθυµητή η µικρότερη δυνατή. Η επαλήθευση των αναφερόµενων 
µετρολογικών χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί, εάν κριθεί σκόπιµο από 
την υπηρεσία, σε διαπιστευµένο από ανεξάρτητο φορέα, εργαστήριο υδροµετρητών της 
Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιλογής της υπηρεσίας. Η µη επαλήθευση των 
δηλωµένων στην προσφορά µετρολογικών χαρακτηριστικών, συνεπάγεται αποκλεισµό της 
προσφοράς.  

2.2. Οι υδροµετρητές θα χρησιµοποιηθούν για τοποθέτηση σε παροχές πόσιµου νερού και θα 
πρέπει να είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.  

2.3. Με τον όρο ταχυµετρικοί υδροµετρητές, εννοούµε ότι η καταµέτρηση του διερχόµενου 
νερού θα γίνεται µε βάση την ταχύτητα του διερχόµενου υγρού το οποίο θα συµπαρασύρει 
τη φτερωτή του υδροµετρητή σε εξαναγκασµένη περιστροφική κίνηση. Η κίνηση της 
φτερωτής θα µεταφράζεται σε όγκο του διερχόµενου νερού στο αριθµητήριο του 
υδροµετρητή, µέσω ζεύγους µαγνητών ανάλογα µε τον τύπο του υδροµετρητή. 

2.4.   Οι υδροµετρητές θα τοποθετηθούν είτε σε εξωτερικό χώρο εντός φρεατίων επί του 
πεζοδροµίου είτε σε εσωτερικό χώρο όπου είναι εγκατεστηµένος συλλέκτης, σε κάθετη ή 
οριζόντια θέση λειτουργίας. Για τους αναφερόµενους λόγους  η σχέση R>80 θα 
εξασφαλίζεται για την οριζόντια θέση τοποθέτησης ενώ γίνεται αποδεκτή η υποβάθµιση της 
µετρολογικής κατηγορίας (σχέση R) στην αµέσως κατώτερη για την περίπτωση της κάθετης 
τοποθέτησης. 

2.5. Οι υδροµετρητές κατά τη φάση της αξιολόγησης (δείγµατα) αλλά και κατά την παράδοση 
(ποσότητα παραλαβής), θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά δοκιµής τους κατά την 
αρχική παραγωγή τους.  

2.6. Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δίκτυο διανοµής πόσιµου νερού. Για την 
πιστοποίηση της συγκεκριµένης απαίτησης, ο προµηθευτής θα προσκοµίσει πιστοποιητικά 
καταλληλότητας από αναγνωρισµένους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς-Φορείς.  

2.7. Ως ονοµαστική πίεση λειτουργίας ορίζονται τα 16 bar και ως ελάχιστο εύρος θερµοκρασίας 
λειτουργίας 0,1-30°C. 

2.8. Οι προσφερόµενοι υδροµετρητές θα πρέπει να έχουν έγκριση προτύπου κυκλοφορίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε όσα περιγράφονται παραπάνω (1, 1.1). Η πλήρης 



έγκριση θα επισυναφθεί στην προσφορά στην γλώσσα έκδοσης της καθώς και µετάφραση 
της στα Ελληνικά ,νόµιµα επικυρωµένη.  

2.9. Το υλικό κατασκευής του σώµατος των υδροµετρητών µπορεί να είναι κατασκευασµένο 
είτε από συνθετικό υλικό που θα διαθέτει άριστες µηχανικές ιδιότητες και θα πληροί τις 
συνθήκες καταλληλότητας για χρήση σε πόσιµο νερό, είτε από ορείχαλκο υψηλής 
ποιότητας.  

2.10. Για την περίπτωση κατασκευής του κελύφους των υδροµετρητών µε κράµα ορείχαλκου, θα 
πρέπει η περιεκτικότητα σε χαλκό να είναι από 57% έως 75% µε κατάλληλες αναλογίες 
κασσίτερου, ψευδάργυρου, κλπ. ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες µηχανικές 
ιδιότητες. Επιθυµητό είναι το κράµα να φέρει την δυνατόν χαµηλότερη περιεκτικότητα σε 
µόλυβδο. Σε κάθε περίπτωση η περιεκτικότητα σε µόλυβδο θα πρέπει να είναι µικρότερη 
του 2,5 %.  

2.11. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωµάτων, πόρων, κλπ. των ορειχάλκινων τµηµάτων, µε ξένη 
ύλη ή κόλληση απαγορεύεται.  

2.12. Στο σώµα των υδροµετρητών θα υπάρχει ανάγλυφη σήµανση κατεύθυνσης της ροής µε 
βέλη επαρκούς µεγέθους. 

2.13. Οι υδροµετρητές πρέπει να φέρουν στο στόµιο εισόδου του νερού φίλτρο κατακράτησης 
φερτών υλικών για την προστασία του µετρητικού µηχανισµού.  

2.14. Όλα τα σπειρώµατα του σώµατος των µετρητών θα έχουν τις προβλεπόµενες από τους 
σχετικούς περί σπειρωµάτων κανονισµούς ανοχές και θα εξασφαλίζουν οµαλή και ασφαλή 
κοχλίωση.  

2.15. Ο αριθµός σειράς των υδροµετρητών (που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία) θα είναι 
χαραγµένος ή εκτυπωµένος µε έντονα ανεξίτηλα στοιχεία ύψους 4-6mm επί του 
καλύµµατος, εύκολα αναγνώσιµη. Είναι επιθυµητό να υπάρχει εκτύπωση  γραµµωτού 
κώδικα (barcode) επί του καλύµµατος ή επί του µετρητικού µηχανισµού για την 
αναγνώριση της ταυτότητας του υδροµετρητή µέσω οπτικού αναγνώστη (barcode reader). 

2.16. Η άρθρωση συναρµογής καλύµµατος - περικαλύµµατος µετρητικού µηχανισµού πρέπει να 
εξασφαλίζει ασφαλή και οµαλή λειτουργικότητα. 

2.17. Το υλικό κατασκευής του προστατευτικού του µετρητικού µηχανισµού θα είναι 
κατάλληλου πάχους ώστε να αντέχει σε υδραυλική πίεση ίση µε την πίεση δοκιµής η οποία 
ορίζεται σε ΡΝ x 1,5 (24 bar).  

2.18. Για την άµεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του µηχανισµού και για τη δοκιµή του 
υδροµετρητή µε ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συµπληρωµατική διάταξη µε αστερίσκο 
µε ανακλαστικά στοιχεία 

2.19. Οι υδροµετρητές θα είναι εξοπλισµένοι µε αντιµαγνητική προστασία, για την 
αποτελεσµατικότητα της οποίας ο προµηθευτής θα χορηγήσει πλήρη στοιχεία. Ο συνολικός 
όγκος νερού που καταγράφεται από τον µετρητή  να είναι 99.999,999 m3 



2.20. Στην πλάκα ενδείξεων του µετρητικού µηχανισµού ή επί του περικαλύµµατος, θα πρέπει να 
αναφέρονται τα προβλεπόµενα στην οδηγία ΜΙD 2004/22/EU και συγκεκριµένα:  
• Α. Το Εµπορικό σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή.  
• Β. Η σχέση R.  

• Γ. Η ονοµαστική παροχή (Q3) σε m3/h.  
• ∆. Το έτος κατασκευής.  

• Ε. Η µέγιστη πίεση λειτουργίας σε bars (ΡΝ).  
• ΣΤ. Τα γράµµατα V ή Η για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί στη µετρολογική 

σχέση R (ισχύει για την περίπτωση που αλλάζει αυτή.)  

• Η. Το σήµα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ.  
• Επί πλέον στην πλάκα ενδείξεων του µητρικού µηχανισµού ή επί του περικαλύµµατος 

θα αναγράφεται το λογότυπο “ΕΥΑΘ”  

2.21. Για την ευχερή ανάγνωση των ενδείξεων οι υδροµετρητές θα διαθέτουν αντιθολωτική 
προστασία ενώ παράλληλα είναι επιθυµητό να διαθέτουν περιστρεφόµενο κατά 180ο 
µηχανισµό.   

2.22. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η ακρίβεια ενδείξεων, τα ανεκτά σφάλµατα, η πτώση 
πίεσης, η στεγανότητα, η αντοχή στην πίεση και τα χαρακτηριστικά του µετρητικού 
µηχανισµού θα είναι σύµφωνα µε τους παραπάνω αναφερόµενους κανονισµούς και οδηγίες. 

2.23. Για κατασκευαστικά, κλπ στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν 
τα προβλεπόµενα από τους παραπάνω κανονισµούς.  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ (DN25) 

 Ακρίβεια Ενδείξεων – Μέγιστα ανεκτά σφάλµατα  

1. Τα µέγιστα ανεκτά σφάλµατα ισχύουν όπως αναφέρονται στα σχετικά πρότυπα δηλαδή το 
ISO 4064 ή το ΕΝ14154:2005. Είναι προφανές ότι µετρολογικά χαρακτηριστικά που 
υπολείπονται των ζητουµένων καθιστούν την προσφορά απορριπτέα.  

2. Η Υπηρεσία, εάν κρίνει σκόπιµο, διατηρεί το δικαίωµα αποστολής των δειγµάτων αλλά και 
µέρους της ποσότητας παραλαβής σε επίσηµα διαπιστευµένο εργαστήριο υδροµετρητών της 
Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής ένωσης της επιλογής της, µε σκοπό την επαλήθευση των 
δηλωµένων, στις προσφορές των προµηθευτών, µετρολογικών χαρακτηριστικών.  

3. Στην περίπτωση διαφοροποίησης στην προσφορά των προµηθευτών των µετρολογικών 
χαρακτηριστικών και του σηµείου έναρξης καταγραφής, επί τα βελτίω, ως προς τα 
προβλεπόµενα, οι δοκιµές επαλήθευσης που θα πραγµατοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τα 
δηλωµένα από τον κατασκευαστή χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση µη επαλήθευσης η 
προσφορά απορρίπτεται. 

 



Αντοχή στην πίεση   

Οι υδροµετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποία είναι 
κατασκευασµένοι (πίεση λειτουργίας) χωρίς να παρουσιάζονται προβλήµατα ή ελαττώµατα. 
Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar.  

 ∆οκιµές 

1. Η ρύθµιση και η δοκιµή όλων των υδροµετρητών θα γίνει από τον κατασκευαστή στο 
εργοστάσιο του και σε διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών που υποχρεούται να διαθέτει. Οι 
σχετικές δαπάνες των δοκιµών θα συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά του προµηθευτή. 
Οι παροχές δοκιµής θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) και επιπλέον η ρύθµιση στα όρια 
ακρίβειας. Οι µετρήσεις στις παροχές αυτές θα διενεργούνται µε χαρακτηριστικά (όγκος ή 
χρόνος) τα οποία θα διασφαλίζουν αβεβαιότητα µέτρησης καλύτερη ή ίση µε το 1/10 της 
µέγιστης επιτρεπόµενης απόκλισης στην κάθε παροχή, βάσει του προτύπου ISO 4064 ή 
νεότερης (πιο πρόσφατης) έκδοσης αυτού.  

2. Με κάθε παρτίδα θα παραδίδονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιµών όλων των 
υδροµετρητών µε τα χαρακτηριστικά της µέτρησης (πραγµατική παροχή, θερµοκρασία, 
όγκος ή χρόνος ή παλµοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιµής) και τις αποκλίσεις των 
υδροµετρητών µε τους αριθµούς σειράς αυτών. Η απαίτηση αυτή ισχύει και για τα 
δείγµατα.  

Έλεγχος Παραλαβής   

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της Υπηρεσίας κάθε στοιχείο 
σχετικό µε τους υδροµετρητές αλλά και µε τις τράπεζες δοκιµών, προκειµένου να 
διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
τεχνικής προδιαγραφής και των αναφεροµένων προτύπων. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο 
κατά την παραλαβή, ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει µε δική του δαπάνη 
εντός 5 ηµερών κάθε υδροµετρητή που θα παρουσιάσει κατασκευαστικές αστοχίες ή 
ατέλειες κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησής του.  

2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει για έλεγχο δείγµατα από τη παραληφθείσα 
ποσότητα σε ανεξάρτητο διαπιστευµένο Εργαστήριο Υδροµετρητών για έλεγχο των 
µετρολογικών τους χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αστοχία στις 
δοκιµές έστω και σε έναν υδροµετρητή, θα ενηµερώνεται σχετικά ο προµηθευτής και θα 
επαναλαµβάνεται η διαδικασία ελέγχου στο εργαστήριο µε δαπάνη του. Σε περίπτωση εκ 
νέου αστοχίας έστω και σε έναν υδροµετρητή, θα αντικαθίσταται όλη η ποσότητα µε 
ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή.  

3. Οι δοκιµές θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην σχετική παράγραφο.   

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται µε κάθε παρτίδα να παραδίδει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα 
δοκιµών όλων των υδροµετρητών µε τα χαρακτηριστικά της µέτρησης (πραγµατική 
παροχή, θερµοκρασία, όγκος ή χρόνος ή παλµοί περισυλλογής κάθε παροχής δοκιµής) και 
τις αποκλίσεις των υδροµετρητών µε τους αριθµούς σειράς αυτών.  



Εγγυήσεις 

Οι υδροµετρητές θα είναι εγγυηµένοι για χρονική διάρκεια οµαλής λειτουργίας τουλάχιστον 
5 ετών από την ηµέρα παραλαβής τους. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
αντικαταστήσει µε καινούριο κάθε υδροµετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου 
εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή ποιοτική ανεπάρκειά του.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Ο προµηθευτής µε την προσφορά του θα πρέπει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού: 
1. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 

τα πραγµατικά  µετρολογικά χαρακτηριστικά και το σηµείο έναρξης καταγραφής του 
προσφερόµενου υδροµετρητή. 

2. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόµενων υδροµετρητών. 
3. ∆ιάγραµµα της καµπύλης πτώσης πιέσεως και της καµπύλης σφάλµατος, σε συνάρτηση µε 

την παροχή.  
4. Σχέδια ή παραστάσεις µε τις κατάλληλες τοµές για την αναγνώριση των εξαρτηµάτων που 

αποτελούν τον υδροµετρητή.  
5. Κατάλογο ανταλλακτικών που αποτελούν τον υδροµετρητή µε πλήρη στοιχεία υλικών 

κατασκευής για το καθένα. 
6. Πλήρη έγκριση σύµφωνα µε τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/EU (Εννοείται ότι τα 

συγκεκριµένα έγγραφα απαιτούνται πλήρη µε σχέδια, παραστάσεις, υλικά κατασκευής 
κ.α.).  

7. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο προµηθευτής θα αναφέρει ρητά ότι αναλαµβάνει την 
ευθύνη έναντι του νόµου στην περίπτωση που τα χρησιµοποιηθέντα υλικά κατασκευής των 
προσφερόµενων υδροµετρητών, αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. 

8. Πιστοποιητικά καταλληλότητας είτε του υδροµετρητή είτε των επιµέρους εξαρτηµάτων που 
απαρτίζουν τον υδροµετρητή για χρήση σε αγωγούς πόσιµου νερού από αναγνωρισµένους 
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς-Φορείς (KTW,DVGW, ACS, WRAS, κλπ). 

9. Εγγύηση του προµηθευτή και του οίκου κατασκευής για  την καλή λειτουργία  των 
υδροµετρητών που προσφέρει για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα 
αναφέρεται  ρητά ότι ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει µε 
καινούργιους όλους τους υδροµετρητές στους οποίους θα παρουσιαστούν κατασκευαστικές 
αστοχίες ή ατέλειες εντός του χρόνου εγγύησης.  

10. ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρονται µε σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής 
αλλά και τα στοιχεία του προµηθευτή (Επωνυµία, ταχ. ∆ιεύθυνση, Αντικείµενο, κ.λ.π.). 

11. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής, συναρµολόγησης και 
δοκιµής  των υδροµετρητών.  

12. ∆ύο (2) δείγµατα των προσφερόµενων υδροµετρητών. Τα δείγµατα θα κατατεθούν 
ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσφοράς µε ποινή αποκλεισµού. 

13. ∆ήλωση του προµηθευτή  στην οποία θα αναφέρεται µε σαφήνεια το χρονοδιάγραµµα 
παραδόσεων των υδροµετρητών. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τον ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης .  



14. Πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου δοκιµής των υδροµετρητών, που διαθέτει ο 
κατασκευαστής, το οποίο θα έχει εκδοθεί από επίσηµο φορέα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής 
ένωσης  κατά  ΕΝ 17025. Ο κοινοποιηµένος φορέας διαπίστευσης του εργαστηρίου κατά το 
πρότυπο ΕΝ 17025 πρέπει να ανήκει σε διεθνή οργανισµό διαπίστευσης εργαστηρίων (π.χ 
MLA , ILAC). ∆ηλώσεις συµµόρφωσης µε το παραπάνω πιστοποιητικό από αναρµόδιους 
φορείς δεν γίνονται αποδεκτές.  

15. Ο συµµετέχων ακόµη  πρέπει να επισυνάψει δήλωση όπου θα αναφέρεται µε ακρίβεια η 
τοποθεσία της εγκατάστασης του πιστοποιηµένου  εργαστηρίου  δοκιµών κατά  ΕΝ  
ISO/IEC 17025, που διαθέτει ο κατασκευαστής, στο οποίο θα διεξάγονται οι δοκιµές και 
µετρήσεις των προσφερόµενων υδροµετρητών. 

16. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008  του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό Προµηθευτή όπου 
θα αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

17. Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, περιγραφές, πιστοποιητικά κλπ που θα συµπεριληφθούν στην 
προσφορά θα είναι, στην Ελληνική γλώσσα ή στη γλώσσα έκδοσής τους, πρωτότυπα ή 
φωτοαντίγραφα και θα συνοδεύονται απαραίτητα και από µετάφραση στα Ελληνικά, νόµιµα 
επικυρωµένη. Εξαίρεση γίνεται µόνο για τα τεχνικά φυλλάδια και τους διεθνείς τεχνικούς 
όρους. 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 
1. Ο Ανάδοχος θα προβλέψει ώστε όλοι οι υδροµετρητές να παραδοθούν σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 
2. Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά) 

έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση των υδροµετρητών βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
3. Η παράδοση των υδροµετρητών θα πραγµατοποιηθεί εφάπαξ στην αποθήκη Καλοχωρίου 

της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της Σύµβασης. 
4. Ο χρόνος παράδοσης των υδροµετρητών θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά.  

 
 

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 ∆ήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 
∆εν 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 ∆ιαγωνισµού 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.  
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, θα κληθεί 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.  
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 
προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν 
κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους συνηµµένους ειδικούς και γενικούς όρους.  
Η προσφερόµενη τιµή των υλικών θα δοθεί  ανά µονάδα 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. 
Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα 
Προµηθειών ∆.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 
παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ  και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, µπορείτε να απευθυνθείτε στον 
κ. Λάζαρο Καµπουρίδη στο τηλέφωνο: 2310 966695. 

 
 
 

 
 
          Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

     Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών               
                              
 
              
             Ελένη Παχατουρίδου 
             

 


