
 

 

                                                                                     

     Θεσσαλονίκη  30/8/2018 

     Αρ. πρωτ.  26033  

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για  την προμήθεια άνυδρου υγρού χλωρίου 
 

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

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια είκοσι χιλιάδων κιλών (20.000 κιλών), άνυδρου υγρού χλώριου 

(Cpv 24311900-6) για ένα έτος (σε κυλίνδρους των 900kg), με δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας κατά 

+50%, -30%, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ  

 

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 12/9/2018 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 - όροι  

1. Το άνυδρο υγρό χλώριο πρέπει να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα που ορίζει η AWWA, ANSI/AWWA B 301-

81. Να είναι χημικώς καθαρό 99,5 % κατ’ όγκο, χωρίς ξένες προσμίξεις όπως βρώμιο, τετραχλωράνθακα, 

χλωροφόρμιο κλπ, καθώς επίσης και με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 937 (Χημικές ουσίες 

χρησιμοποιούμενες στην επεξεργασία πόσιμου νερού – χλώριο.  

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών  
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
& Αποθηκών  
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966967, 972, 968, 928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  
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                Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

          



 

2. Η διακίνηση του χλωρίου θα γίνεται σε χαλύβδινους κυλίνδρους ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ  Α.Ε, γερμανικής και 

αγγλικής κατασκευής, περιεχομένου ~900 kg. Η παραλαβή θα είναι τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες της 

ΕΥΑΘ Α.Ε για την επί 24ώρου βάσεως απολύμανση του πόσιμου νερού. 

3. Χρόνος παραλαβής γεμάτων κυλίνδρων με χλώριο σε περίπτωση ανάγκης ορίζεται: 48 ώρες από την 

ημερομηνία παράδοσης των κενών. 

4. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των κυλίνδρων. Από το εργοστάσιο πλήρωσης 

(εμφιάλωσης), πρέπει να γίνεται συντήρηση των κυλίνδρων χλωρίου πριν από κάθε γέμισμα. Ειδικότερα, 

πρέπει να τηρείται αρχείο διακίνησης, να τοποθετούνται ετικέτες  αναγνώρισης  με τις απαραίτητες 

πληροφορίες - σύμβολα για την κατάσταση του κυλίνδρου και του περιεχομένου και να γίνεται έλεγχος για 

υγρασία  (εσωτερικά πρέπει να είναι τελείως ξηρός). 

5. Ο προμηθευτής πρέπει να προβαίνει στον έλεγχο καλής λειτουργίας, στη δοκιμή των κλείστρων των 

κυλίνδρων και να επισκευάζει αυτά ή να τα αντικαθιστά όποτε το κρίνει αναγκαίο (η χρέωση είναι χωριστή). 

6. Με ευθύνη του προμηθευτή πρέπει να γίνεται έλεγχος καταλληλότητας των  κυλίνδρων με συχνότητα και 

μεθόδους που ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές. Μετά τον έλεγχο καταλληλότητας, χορηγείται στην ΕΥΑΘ  

ΑΕ  επίσημο πιστοποιητικό που εγγυάται την ασφαλή διακίνηση, χρήση και αποθήκευση των κυλίνδρων. Ο 

έλεγχος πρέπει να γίνεται μεταξύ άλλων και ως προς: 

 την υδροστατική πίεση 

 τον οπτικό έλεγχο των κυλίνδρων 

 την παχυμέτρηση των κυλίνδρων κ.α. 

Η ημερομηνία Ελέγχου Καταλληλότητας πρέπει να είναι τυπωμένη πάνω σε κάθε κύλινδρο. 

(Η χρέωση είναι χωριστή). 

8.  Να υπάρχει δυνατότητα διάθεσης από τον προμηθευτή ομάδας άμεσης επέμβασης με ειδικευμένο 

προσωπικό στις εγκαταστάσεις χλωρίωσης της ΕΥΑΘ Α.Ε, σε περίπτωση  σοβαρής διαρροής κλπ, εφόσον 

αυτό ζητηθεί από την ΕΥΑΘ  Α.Ε. 

9.  Παροχή καταλόγου πελατών που προμηθεύονται χλώριο για την απολύμανση του πόσιμου νερού. 

10.  Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος από ΕΟΦ, στην οποία να φαίνεται η 

καταλληλότητα του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού. 

 

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.  

 Εγγύηση συμμετοχής 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς 

τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους 

όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(αρ.  πρωτ.  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  τίτλος)  και  την  καταληκτική  ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση του υλικού στις 

εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ, βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 

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. 



 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,06%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και 

κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαριάνθη Τσίρτου, ή στον κ Αναστάσιο 

Γρεβενίτη στα τηλ. 2310 966892/796.  

 

 

 

 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Δ/νση Οικονομικών 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
α/α 

 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
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