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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1°: Αντικείμενο προμήθειας
Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον Δήμο Σαλαμίνας και αναφέρεται στην Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών αντλιών για το έτος 2019. Τα εν λόγω υλικά θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Σαλαμίνας.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
1.

Οι διατάξεις του Ν. 4412/16

2.

Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α'/30-6-2006)

3.

Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Άρθρο 3ο Γενικά χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
•

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως
στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

•

Τα 3 πρώτα είδη θα φέρουν τη σήμανση CE, θα πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των
ισχυουσών Εθνικών Προδιαγραφών (ή των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών) και θα έχουν άριστη
συμπεριφορά για τη χρήση που προορίζονται.

•

Τα εργοστάσια παραγωγής και η προμηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένα κατά ISO 9001.

•

Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των προϊόντων σύμφωνα με τις
παρακάτω περιγραφές, αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε
περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από
τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί την
διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της
πράξεως.

•

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Η συμμετοχή
στον σχετικό διαγωνισμό και μόνο αποτελεί ρητή αποδοχή των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών
των προϊόντων.

•

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και
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ό,τι άλλο απαιτείται, που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις αναφερόμενες τεχνικές απαιτήσεις.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των υλικών φαίνονται παρακάτω:
1. Ελαιολιπαντικό για αντλίες αναρρόφησης
Ελαιολιπαντικό υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία για αντλίες αναρρόφησης VE 101, DIN 51506, VDL, ISO VG 100
, συμβατό με τις αντλίες κενού της BUSCH
2. Ελαιοχωριστής
Ελαιοχωριστής κυλινδρικός 50Χ8 για αντλίες αναρρόφησης . να είναι συμβατά για τύπου R 5 της BUSCH
3.Φίλτρο λαδιου
Φίλτρο λαδιού τύπου W962/2

 Μήκος: 210mm
 Διαστάσεις σπειρώματος: 1-12 UNF
 Εξωτερική διάμετρος: 93mm
Άρθρο 4ο τιμολόγιο

Στην τιμή περιλαμβάνεται:
 Η προμήθεια των ως άνω υλικών
 Η τοποθέτηση τους
 Η εξαγωγή των υπαρχόντων υλικών από τις αντλίες.
 Η μεταφορά και εναπόθεσή τους σε νόμιμο χώρο.

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

Σαλαμίνα … / … /2019
Ο Συντάξας

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπ/φος – Μηχ/κός (ΠΕ6)

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός – Μηχ/κός ΤΕ
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