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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
Ηιεθηξνθίλεηεο βπζηδόκελεο απνζηξαγγηζηηθήο θνξεηήο αληιίαο
1 ΚΟΠΟ - ΓΔΝΙΚΑ
1.1
θνπόο ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο
ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ε
ειεθηξνθίλεηε βπζηδόκελε απνζηξαγγηζηηθή θνξεηή αληιία απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
1.2
Η θνξεηή αληιία πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα άληιεζεο ειαθξώο αθάζαξηνπ λεξνύ
από πιεκκπξηζκέλνπο ρώξνπο (ππόγεηα νηθηώλ, εξγνζηάζησλ θ.α.) θαζώο θαη
ζαιαζζηλνύ λεξνύ.
1.3
Η αλαθνξά ή/θαη παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα δελ αλαηξεί ηελ απνδνρή
λεώηεξσλ ή ηζνδύλακσλ πξνηύπσλ.
1.4
Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο
Τπεξεζίαο. Σερληθή πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο από ηηο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζα απνξξίπηεηαη.
1.5
Πξνζθνξέο πνπ πιεξνύλ θαηά ηζνδύλακν ηξόπν ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη
από ηελ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή, δύλαηαη λα γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ ν
πξνζθέξσλ απνδεηθλύεη ηελ ηζνδπλακία ηεο πξνζθνξάο ηνπ, κε θάζε ελδεδεηγκέλν
κέζν.
2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Η πξνζθεξόκελε αληιία ζα πξέπεη:
2.1
Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ DIN 14425 (Firefighting and fire
protection - Portable submersible pumps with electrical motor) θαη λα θαηαηάζζεηαη
ζύκθσλα κε απηό ζηελ θαηεγνξία 4/1 δειαδή λα επηηπγράλεη παξνρή ηνπιάρηζηνλ
400 l/min ζε πίεζε 1 bar θαη ηνπιάρηζηνλ 650 l/min ζε ειεύζεξε ξνή.
2.2
Να ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ζρεηηθνύο Δπξσπατθνύο θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο θαη
λα θέξεη ζήκαλζε CE.
2.3
Να θαηαζθεπάδεηαη από εξγνζηάζην αληιηώλ πνπ λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή ηζνδύλακν, λα αληηπξνζσπεύεηαη ζηε ρώξα καο
θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ Τπεξεζία κε ηερληθή ππνζηήξημε θαη κε απόζεκα
αληαιιαθηηθώλ.
2.4
Να ππνζηεξίδεηαη ηερληθά από εηαηξεία πνπ λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο ISO 9001 ή ηζνδύλακν.
2.5
Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα άληιεζεο ειαθξώο αθάζαξηνπ λεξνύ θαζώο θαη
ζαιαζζηλνύ λεξνύ.
2.6
Να έρεη δπλαηόηεηα άληιεζεο λεξνύ πνπ πεξηέρεη ζηεξεά ζσκαηίδηα κέγηζηεο
δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 7 mm.
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Να είλαη θπγνθεληξηθή, ζπλδεδεκέλε κόληκα ζηνλ θηλεηήξα. Σν θέιπθνο λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν από θαηάιιειν αλζεθηηθό πιηθό θαη ν άμνλαο από αλνμείδσην
ράιπβα. Σν ζώκα ηεο αληιίαο λα είλαη δηακνξθσκέλν έηζη ώζηε εμσηεξηθά λα
ππάξρεη δηπιό ηνίρσκα εληόο ηνπ νπνίνπ λα θπθινθνξεί ην αληινύκελν λεξό
ςύρνληαο έηζη ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα πνπ βξίζθεηαη εζσηεξηθά ηνπ ηνηρώκαηνο.
2.8
Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζράξα (θίιηξν) πνπ λα είλαη εύθνια αθαηξεηή από έλα
(1) άηνκν γηα έιεγρν θαη θαζαξηζκό.
2.9
Να έρεη ζπλνιηθό βάξνο κέρξη 25 kg, κε ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο.
2.10
Να θέξεη θαηάιιειεο ρεηξνιαβέο γηα ηελ κεηαθνξά ηεο από 1 ή 2 άηνκα.
2.11
Να θέξεη ειεθηξηθό θηλεηήξα κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 220-230Volt (κνλνθαζηθόο),
νλνκαζηηθνύ απνξξνθώκελνπ ξεύκαηνο έσο 9 Α (απνξξνθώκελεο ηζρύνο έσο 2,1
kW πεξίπνπ). Να είλαη ζηεγαλνύ ηύπνπ θιάζεο κόλσζεο F ή θαιύηεξεο θαη βαζκό
πξνζηαζίαο IP68.
2.12
Να θέξεη ζην επάλσ κέξνο έλα (1) ζηόκην εθηόμεπζεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ
εθνδηαζκέλν κε ηαρπζύλδεζκν ηύπνπ STORZ-45 ή STORZ-65 κε ζηεγαλό πώκα.
2.13
Να ζπλνδεύεηαη από:
2.13.1. Καιώδην παξνρήο ξεύκαηνο θαηάιιειεο δηαηνκήο, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ είθνζη
(20) κέηξσλ, κόληκα ζπλδεδεκέλν ζηελ αληιία θαη κε ξεπκαηνιήπηε ζηεγαλνύ
ηύπνπ.
2.13.2. ρνηλί δηακέηξνπ 10 mm πεξίπνπ, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέηξσλ, από
θαηάιιειν αλζεθηηθό αδηάβξνρν πιηθό, γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο αληιίαο από ηελ
επηθάλεηα θαηά ηε βύζηζή ηεο.
3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ηερληθέο πξνζθνξέο λα ζπληαρζνύλ κε ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο ηεο παξνύζαο
πξνδηαγξαθήο πεξηγξάθνληαο ηα πξνζθεξόκελα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα κε θάζε
δπλαηή ιεπηνκέξεηα ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζώξηα παξεξκελεηώλ.
Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Σα παξαθάησ λα ζπλνδεύνπλ ηηο πξνζθνξέο:
3.1
Σερληθά θπιιάδηα (prospectus) ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ όπνπ ζα θαίλνληαη ηα
δεηνύκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Αλ θάπνηα από ηα δεηνύκελα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά δελ πξνθύπηνπλ από ηα ηερληθά θπιιάδηα, λα πξνζθνκίδεηαη
ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
3.2
Γηάγξακκα επηδόζεσλ ηεο αληιίαο κε αληηζηνηρία παξνρήο, πίεζεο.
3.3
Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλεμάξηεηνπ θνξέα γηα ηε ζπκκόξθσζε ηεο
αληιίαο κε ην DIN 14425 θαηεγνξία 4/1.
3.4
Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πεξί ζπκκόξθσζεο ηεο αληιίαο κε ηνπο ζρεηηθνύο
Δπξσπατθνύο θαλνληζκνύο θαη νδεγίεο (EC Declaration of Conformity)
3.5
Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηεο
αληιίαο.
3.6
Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 γηα ηελ εηαηξεία ηερληθήο
ππνζηήξημεο ηεο αληιίαο.
4 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη παξέρεη εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ θνξεηώλ αληιηώλ γηα δύν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ από ηελ παξαιαβή ηνπο.
5 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ζηελ Τπεξεζία γηα ηελ πξνζθεξόκελε αληιία γηα δέθα (10) έηε
ηνπιάρηζηνλ. Να ππνβιεζεί παξάιιεια θαη αληίζηνηρε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.
2.7
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6 ΔΝΣΤΠΑ
6.1
Κάζε αληιία λα ζπλνδεύεηαη από κία πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζεο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
6.2
Κάζε αληιία λα ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν ηεο Γήισζεο Πηζηόηεηαο ΔΚ (EC
Declaration of Conformity).
7 ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
7.1
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδώζεη ηα ππό πξνκήζεηα είδε ζηηο απνζήθεο ηνπ
Π.., ζε ρξόλν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο από ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο.
7.2
Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Π.. λα γίλεη κεηά από ζπλελλόεζε ηεο
πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαζώο θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ
Απνζεθώλ.
7.3
Η παξαιαβή ζα γίλεη εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
8 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κόλν ηηκήο.
Αζήλα
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