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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

για την προμήθεια 50.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για πόσιμο νερό 
 

 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια 50.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, 

περιεκτικότητας περίπου 12% σε ενεργό χλώριο, κατάλληλο για πόσιμο νερό (CPV 24312220-2), σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν  

 
 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 29η Νοεμβρίου 

2017 και 14.30, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

 
Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να μεταφέρεται σε δεξαμενές των 1.000 λίτρων, 

 να είναι οπτικώς καθαρό από διάφορα ιζήματα και αιωρούμενα σωματίδια, 

 να είναι χρώματος κιτρινωπού, με οσμή ερεθιστική χλωρίου, σχετική πυκνότητα 1,13 – 1,28 g/cm3 σε 

θερμοκρασία 20ο C, να μπορεί να αναμιγνύεται σε νερό σε οποιαδήποτε αναλογία, 

 να είναι αλκαλικό διάλυμα με τιμή pH όχι μεγαλύτερη από 11 σε θερμοκρασία 20ο C, 
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 να είναι περιεκτικότητας 12 – 14% κ.β. ενεργό χλώριο, η οποία θα πρέπει να παραμένει στα επίπεδα 

αυτά και μετά την αποθήκευση του διαλύματος στις δεξαμενές αποθήκευσης του φορέα για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. 

 
 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν τα ακόλουθα: 

1. Έγκριση κυκλοφορίας του προσφερόμενου βιοκτόνου προϊόντος από τον Ε.Ο.Φ. για τη συσκευασία 

που ζητείται.   

2. Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης του προσφερόμενου προϊόντος με την Υ.Α. 4616/52519/2016 (ΦΕΚ 

1367/Β/16-5-2016) “Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων”. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι είναι ο ίδιος παρασκευαστής του προσφερόμενου υλικού. Σε 

περίπτωση που δεν είναι, το εργοστάσιο στο οποίο θα παρασκευάσει τα προσφερόμενο υλικό καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασής του.  

4. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος παρασκευαστής του προσφερόμενου προϊόντος, 

δήλωση της παρασκευάστριας εταιρείας, ότι είναι προμηθεύτρια του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό για το 

συγκεκριμένο προϊόν.  

5. Δήλωση του παρασκευαστή ότι το προϊόν είναι σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τα όρια που 

θέτει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 901:2013 “Chemicals used for treatment of water intended for human 

consumption.: Sodium hypochlorite και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση πόσιμου νερού”.  

6. Τεχνικές προδιαγραφές του διαλύματος υποχλωριώδους Νατρίου σχετικές με την καταλληλότητα του 

για την συγκεκριμένη χρήση.  

7. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 της 

εταιρείας παραγωγής, καθώς και της συμμετέχουσας εταιρίας (σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική). 

8. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας Υλικού (ΜSDS) της εταιρίας παραγωγής σύμφωνα με την οδηγία 

91/55/EEC.  

Όλα τα παραπάνω είναι δεσμευτικά για όλη την προσφερόμενη ποσότητα. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1) Το διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου  θα παραδίδεται τμηματικά από τον ίδιο τον προμηθευτή με δικό 

του μεταφορικό μέσο στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ, όπου γίνεται απολύμανση του πόσιμου νερού,  μεταξύ 

των οποίων: 

i. Δεξαμενή Καθίζησης  

ii. Δεξαμενή Καλή Ράχη 



iii. Δεξαμενή Πεύκων 

iv. Α/σιο Αγίας Κυριακής 

v. Α/σιο Διαβατών 

vi. Κεντρικό Α/σιο Δενδροποτάμου – παρακαταθήκη για καθαρισμούς αγωγών 

2) Η παράδοση θα γίνεται μετά από ειδοποίηση του προμηθευτή από την ΕΥΑΘ Α.Ε., στις αντίστοιχες 

εγκαταστάσεις εντός δύο ημερών και έως τις 14:30.  

3) Κάθε  παρτίδα  θα  παραδίδεται  με  πιστοποιητικό  ελέγχου  παραγωγής  ή εναλλακτικά μέτρηση 

περιεκτικότητας ενεργού χλωρίου. 

4)  Η ποσότητα μπορεί να αυξηθεί κατά 50% ή να μειωθεί κατά 30%. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές απαιτήσεις και τις 

εγγυήσεις – πιστοποιητικά. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 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. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  

συμβιβασμού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του   δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση. 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των   περιπτώσεων 

α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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.  

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και θα επιλεγεί ο προμηθευτής με τη 

χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 

τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.  

Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  θεωρείται ότι έχει 

συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 



Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα Προμηθειών 

Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαριάνθη Τσίρτου, στο τηλ. 2310 966892. 

 
 
 
 
 

 Η Προϊσταμένη του Τμήματος                                                                                 
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

α/α 
 
 

Χρύσα Τσελεγκαρίδου 
 

 

 

 


