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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προµήθεια 4.000kg διαλύµατος  υποχλωριώδους νατρίου 

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

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια 4.000kg διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου, περιεκτικότητας 
περίπου 12% σε ενεργό χλώριο, κατάλληλο για πόσιµο νερό 

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Πέµπτη 
17/10/2013  και 14.00 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 
 

ΟΡΟΙ: 
 

1) Η παραπάνω ποσότητα 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. ∆εξαµενή Καθίζησης  
ii. ∆εξαµενή Καλή Ράχη 
iii. Αντλιοστάσιο Πυλαίας (περιοχή ∆ιαβαλκανικού) 
iv. ∆εξαµενές Πεύκων 
v. Κεντρικό αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου – παρακαταθήκη για καθαρισµούς αγωγών 

 
2) Η παράδοση θα γίνεται µετά από ειδοποίηση του προµηθευτή από το Εργαστήριο Ελέγχου πόσιµου 

νερού - Συνεργείο Απολύµανσης στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντός δύο ηµερών.  
 
3) Η ποσότητα µπορεί να αυξηθεί κατά 50% ή να µειωθεί κατά 30%. 
 
4) Εάν δεν εξαντληθεί η ποσότητα σ’ ένα έτος, µπορεί να δοθεί παράταση µέχρι εξαντλήσεώς της. 
 
5) Το υποχλωριώδες νάτριο πρέπει να είναι εγκεκριµένο προϊόν από τον ΕΟΦ.  
 

            
                        ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  



 

6) Πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό, καθώς και πιστοποιητικό 
ανάλυσης, τα οποία θα δίνονται σε κάθε παράδοση.  

 
6) Ο διανοµέας, εφόσον επεµβαίνει στο προϊόν (π.χ. κάνει ανασυσκευασία), θα πρέπει να διαθέτει 

αντίστοιχη άδεια δυνατότητας από τον ΕΟΦ. 
 
7) Παροχή καταλόγου πελατών που προµηθεύονται Υποχλωριώδες Νάτριο για την απολύµανση του 

πόσιµου νερού. 
 

Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική 
παράδοση στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα βαρύνουν τον προµηθευτή.  

 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη 
χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων παραστατικών και µετά 
την παραλαβή των εργασιών από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 

 

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

 

 

 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών  

   

   

 Ελένη Παχατουρίδου  

 


