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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια 10.000kg διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας)
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια δέκα χιλιάδων κιλών (10.000kg) περίπου, διαλύματος υδροξειδίου
του νατρίου (καυστικής σόδας) με δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας κατά ±30%, περιεκτικότητας
περίπου ~20% w/w, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500€) πλέον ΦΠΑ

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 22/1/2018 και
ώρα 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
Η εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη
με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Τεχνικές προδιαγραφές
Το προϊόν θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα εξουδετέρωσης χλωρίου (scrubber).
Τεκμηρίωση:
Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
 Τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος για την καταλληλότητά του για την συγκεκριμένη χρήση.
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 της εταιρείας παραγωγής.

 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής σύμφωνα με την οδηγία 91/55/EEC.
 Κατάλογος πελατών που προμηθεύονται διάλυμα Υδροξειδίου του Νατρίου για χρήση σε συστήματα
εξουδετέρωσης χλωρίου.
Γενικοί όροι:
1) Η παραπάνω ποσότητα θα παραδοθεί από τον ίδιο τον προμηθευτή με δικό του μεταφορικό μέσο στο
Κεντρικό Αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου της ΕΥΑΘ Α.Ε.
2) Ο προμηθευτής θα μεριμνήσει για το άδειασμα με δικά του μέσα της υφιστάμενης «παλιάς» ποσότητας
καυστικής σόδας που υπάρχει στο εν λόγω Αντλιοστάσιο, καθώς και για το γέμισμα του πύργου
εξουδετέρωσης, με δικά του μέσα, με την ποσότητα από τη νέα παραλαβή.
3) Η παράδοση θα γίνει μετά από ειδοποίηση του προμηθευτή από την ΕΥΑΘ Α.Ε. εντός δύο ημερών.

Γενικοί όροι
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 ανωτέρω 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, ή στον κ. Κώστα Κωτούλα
στα τηλ. 2310 966892/893
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