ΕΡΓΟ : «Επισκευή & Συντήρηση πιδάκων
(σιντριβανιών)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Αρ. Μελ. :

/2019

CPV. : 50000000-5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τα προς προμήθεια είδη, θα είναι καινούρια πρώτης χρήσης, αρίστης ποιότητας γνωστών τύπων και ευφήμων
εργοστασίων κατασκευής, από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά.. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών αναφέρονται
στις περιγραφές στον προϋπολογισμό της μελέτης.

H Υπηρεσία έχει το δικαίωμα τροποποίησης των ποσοτήτων των αναγραφόμενων ειδών κάθε ομάδας, με
τις εξής προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνόλου των ειδών και,
β) δεν θα υπάρξει αλλαγή στο συμφωνηθέν και αναγραφόμενο στη σύμβαση συνολικό κόστος.

ΑΝΤΛΙΑ 1,2KW ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ INOX






Ισχύς: 1200 W
Παροχή: ≥5500 l/h
Μανομετρικό ≥:54m
Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ



Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 24Η



Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ



Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Λοιπά
Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει απαρέγκλιτα ότι:





Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής με μακρά παράδοση στο χώρο.
Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE & συμπληρωματική πιστοποίηση ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή CEVELEC
ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.
Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές Νόρμες.
Θα είναι (κατά προτίμηση) Ευρωπαϊκής ή Ελληνικής κατασκευής.

2. Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία.






Η Επιτροπή Αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα σε τόπο και
χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν μετά από έγγραφη ειδοποίησή της, ο υποψήφιος προμηθευτής
υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του.
Η προσκόμιση δείγματος ενδέχεται να υποβοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης στη διαπίστωση της
ανταπόκρισης των προσφερόμενων ειδών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου. Όλα τα
ηλεκτρολογικά υλικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η Χώρα προέλευσης θα είναι καταγραμμένη επάνω στο υλικό ή στο κουτί συσκευασίας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα προσφερόμενα προϊόντα να πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (λοιπά),
όπως αναλύεται παραπάνω.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα ……/……/2019
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ

Σαλαμίνα ……/……/2019
O Συντάξας

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠ ΜΗΧ ΠΕ 6

ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΗΛΕ/ΓΟΣ ΕΓΚ/ΤΗΣ ΔΕ 24

