ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝAΣ»

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

Αρ. Μελ. :
/2019
CPV : 34928500 - 3

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 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν παρακάτω. Θα
προτιμηθούν τύποι Ευρωπαϊκοί και με κάθε προσφορά θα δοθούν κατ’ ελάχιστο με τα πιο κάτω τεχνικά στοιχεία :
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΑ
Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 3 χρόνια , αναλογικός με ημερήσιο πρόγραμμα ακρίβειας
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 50W και 200W

Προβολέας αδιάβροχος IP ≥ 65 εξωτερικού χώρου 3000Κ Διάρκεια ζωής ≥ 40.000 ώρες. Εξωτερικό σώμα
Μαύρο
ΨΗΦΙΑΚΌ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

Βολτόμετρο ράγας 10-500 V αρ. φάσεων 3 πλάτος τριών στοιχείων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
Με ενσωματωμένη αυτόματη ασφάλεια . δύο κυκλώματα σε ένα στοιχείο amp. 32 ένταση διαφυγής 30(mA)
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επίπεδο προστασίας Up= 1,5 KV αυτόματο διακόπτη θερμικής προστασίας με πλήκτρο επανεκκίνησης, ενδεικτική λυχνία .
ρευματοδότες 6χ Shuko
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ
1. Τρόποι απόδειξης της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές :
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει σφραγισμένα και υπογεγραμμένα επί ποινή αποκλεισμού τεχνικά φυλλάδια όλων
των ζητούμενων υλικών όπου περιγράφονται παραπάνω οι τεχνικές προδιαγραφές τους στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά
2. Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία :
1. 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 ειδοποίησή της, ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του.
2. 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 και θα φέρουν πιστοποίηση
ISO του εργοστάσιου παραγωγής και CE προϊόντος . Εξαιρούνται από το CE (η ταινία στήριξης, έρπες, σύρμα
γαλβανιζέ και σφικτήρες )
3. 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 και 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.
Εξαιρούνται (η ταινία στήριξης, έρπες, σύρμα γαλβανιζέ και σφικτήρες )
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα προσφερόμενα προϊόντα να πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (Λοιπά), όπως
αναλύεται παραπάνω.
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