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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προµήθεια 20.000 kg διαλύµατος Υποχλωριώδους Νατρίου
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια 20.000 kg διαλύµατος Υποχλωριώδους Nατρίου, κατάλληλο για
πόσιµο νερό για την απολύµανση του πόσιµου νερού ανεξαρτήτων πηγών υδροληψίας, σε συµµόρφωση µε
την υγειονοµική διάταξη ΥΜ/5673/4-12-1957 (ΦΕΚ 5/9-1-58 Β΄) «Περί απολύµανσης πόσιµου νερού µε
χλώριο»
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 24/11/2015 και
14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 901:2007
“Chemicals used for treatment of water intended for human consumption.: Sodium hypochlorite”,
όπως:
• 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.
• Το διάλυµα του υποχλωριώδους Νατρίου πρέπει να είναι περιεκτικότητας 12 – 14% σε ενεργό χλώριο, η
οποία θα πρέπει να παραµένει στα επίπεδα αυτά και µετά την αποθήκευση του διαλύµατος στις δεξαµενές
αποθήκευσης του φορέα για διάστηµα τουλάχιστον ενός µήνα.
• Τα παραπροϊόντα (NaClO3 και NaClBr3) της παραγωγικής διαδικασίας που δηµιουργούνται κατά την
αποθήκευση του Υποχλωριώδους Νατρίου να µην υπερβαίνουν τις συγκεντρώσεις που τίθενται από το
Πρότυπο.
• Θα πρέπει η περιεκτικότητα του προϊόντος σε χηµικές παραµέτρους να µην υπερβαίνει τις ανώτατες τιµές
που τίθενται από το πρότυπο.

Αρσενικό
Αντιµόνιο
Κάδµιο
Χρώµιο
Μόλυβδος
Υδράργυρος
Νικέλιο
Σελήνιο

ΤΥΠΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Όριο mg / kg διαθέσιµου χλωρίου
1
20
2,5
2,5
15
3,5
2,5
20

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
• Βεβαίωση ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας DIR 98/83/EC και του Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ 901:2007 για απολύµανση πόσιµου νερού.
• Τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος για την καταλληλότητά του για την συγκεκριµένη χρήση.
Πιστοποιητικό συµµόρφωσης διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 της εταιρίας παραγωγής.
• Φύλλο δεδοµένων ασφαλείας υλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής σύµφωνα µε την οδηγία 91/55/EEC.
• Κατάλογος πελατών που προµηθεύονται Υποχλωριώδες Νάτριο για την απολύµανση του πόσιµου νερού.
Επιπλέον:
• Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό, καθώς και
πιστοποιητικό ανάλυσης, σε κάθε παράδοση.
• Το υποχλωριώδες νάτριο πρέπει να είναι εγκεκριµένο προϊόν από τον ΕΟΦ. Ο διανοµέας, εφόσον
επεµβαίνει στο προϊόν (π.χ. κάνει ανά συσκευασία), θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχη άδεια δυνατότητας
από τον ΕΟΦ. Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει προµηθευτής του οποίου το προϊόν θα διαθέτει την
παραπάνω έγκριση, αρκεί να υπάρχει η ανάλογη αίτηση προς τον ΕΟΦ, µε αριθµό πρωτοκόλλου.
ΓΕΝΙΚΟΙ 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. ∆εξαµενή Πεύκων
iv. Α/σιο Αγίας Κυριακής
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.
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 και απαιτήσεις.
Η πληρωµή θα γίνεται σε διάστηµα 45 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων παραστατικών και
µετά την παραλαβή των υλικών από τους αρµοδίους υπαλλήλους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαριάνθη Τσίρτου, στο τηλ. 2310 966892.
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