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              Θεσσαλονίκη 12/12/2016 

                                     Αρ. πρωτ.  35628 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την προµήθεια 30.000kg διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για πόσιµο 
νερό 

 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια 30.000kg διαλύµατος  υποχλωριώδους νατρίου, περιεκτικότητας 
περίπου 12% σε ενεργό χλώριο, κατάλληλο για πόσιµο νερό (CPV 24312220-2), προϋπολογισµού δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), πλέον ΦΠΑ, µε δικαίωµα προαίρεσης 50%, αναλόγως των αναγκών της 
ΕΥΑΘ ΑΕ, µε ανάλογη αύξηση του συνολικού συµβατικού τιµήµατος κατά 5.000,00€ και συνολικού 
προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000,00€), πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν  

 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2016 
και 14.30, στη διεύθυνση:  

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

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 9001:2007 
“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% σς 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. 

 

  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

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

         

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 
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• 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. 

 
 

ΤΥΠΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Όριο mg / kg διαθέσιµου χλωρίου 

Αρσενικό 1 

Αντιµόνιο 20 

Κάδµιο 2,5 

Χρώµιο 2,5 

Μόλυβδος 15 

Υδράργυρος 3,5 

Νικέλιο 2,5 

Σελήνιο 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. 
 
Ακόµα: 

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 ανασυσκευασία), 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 Α/σιο ∆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.  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
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 ∆ήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 
α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) ∆εν 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) ∆εν 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. 

 

•  Εγγύηση συµµετοχής. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο. 

 
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο παρέχων 

υπηρεσίες µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες 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 ∆.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

 

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

 

 

 
 

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

 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ ηµεροµηνία) ..................... Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος .....................................................5 του Αναθέτοντος φορέα, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............6  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό 

ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε 

παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
6 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων 
τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε 
....................ηµέρες 7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 8.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε 
να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της9.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε10. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
8  ΣΗΜΕΙoΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
9  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
10  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία 

και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 


