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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προµήθεια Άνυδρου Υγρού Χλωρίου για το έτος 2016
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 για
το έτος 2016 (σε κυλίνδρους των 900kg), µε δυνατότητα αυξοµείωσης +50%, -30%, συνολικού
προϋπολογισµού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 16/2/2016 και 14.00
στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τµήµα Προµηθειών, ∆.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:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΡΟΙ
1. Το Άνυδρο Υγρό Χλώριο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα που ορίζει η AWWA, ANSI/AWWA B 30181. 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.
2. Η διακίνηση του Χλωρίου θα γίνεται σε χαλύβδινους κυλίνδρους ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ Α.Ε, Γερµανικής και
Αγγλικής κατασκευής, περιεχοµένου 50 Kg, 68 Kg και 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
Α.Ε 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.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•
•
•
•
•

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.
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 γίνεται σε 45 έως 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα
Προµηθειών (Τσιµισκή 98).
Οι δαπάνες έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στις εγκαταστάσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. θα βαρύνουν
τον προµηθευτή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαριάνθη Τσίρτου, ή στον κ Αναστάσιο
Γρεβενίτη στα τηλ. 2310 966892/796.

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

Ελένη Παχατουρίδου

