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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι τεχνικές Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την, «Προμήθεια, υποχλωριώδους νατρίου 

(Χλώριο)» για την απολύμανση πόσιμου νερού.  

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας  και να εξασφαλίζουν μέγιστη 

ασφάλεια.  

1. Υποχλωριωδες Νάτριο  (χλώριο) για την χλωρίωση του πόσιμου νερού. 

Το υποχλωριώδες νάτριο πρέπει να είναι φιλτραρισμένο  κατάλληλα για την απολύμανση του 

πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 901:2007 

και την οδηγία 98/83 ΕΚ του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και να διαθέτει πιστοποίηση 

ISO  . 

 Το υποχλωριώδες νάτριο θα είναι μέσα σε παλετοδεξαμενές χωρητικότητας 1.000 L 

(λίτρων) περίπου.  

Το προϊόν θα συνοδεύεται με δελτίο ασφαλείας που θα αποδεικνύει την καταλληλότητά του 

για χλωρίωση πόσιμου νερού. Ακόμα θα φέρει συνοδευτικά έγραφα:  

I. για την σύνθεση- συστατικά του προϊόντος 

II. συμβουλές για μέτρα πρώτων βοηθειών 

III. μετρά για αντιμετώπιση πυρκαγιάς 

IV. μέτρα για αντιμετώπιση τυχαίας έλκυσης 

V. χειρισμός και αποθήκευση 

VI. για χημικές και φυσικές ιδιότητες του προϊόντος 

VII. τοξικολογικές πληροφορίες 

VIII. οικολογικά στοιχεία 

IX. πληροφορίες μεταφοράς κ.λ.π.          

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή του προμηθευτή θα γίνει βάσει των 

διατάξεων Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

Ως κριτήριο για την τελική επιλογή ορίζεται να είναι η 

Προμήθεια χλωρίου έτους 2021 

Αρ. Μελ.: 12/2021 
Πίστωση: 14.840,00 € 
Κ.Α: 25.05 
Προϋπολογισμός μελέτης: 12.720,00 € με ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματ.:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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<< Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ >> 

Ελέγχεται : 

1) H συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

2)  O ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

3) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 

 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η συνολική προσφορά είναι 

αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους, που 

προσφέρει τη συνολική χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την 

αυτή ακριβώς συνολική τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

 

Το προϊόν θα παραδοθεί σε αποθηκευτικό χώρο της ΔΕΥΑΜ  

 

Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται το υποχλωριώδες νάτριο (χλώριο) το πλαστικό 

δοχείο η φόρτωση η μεταφορά και η εκφόρτωση στις αποθήκες της ΔΕΥΑΜ. 

 

(Τιμή ενός κιλού) 1kg   ΕΥΡΩ:    ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       (0,40) 

 

Η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 είναι : 14.000,00 €  άνευ ΦΠΑ 

 

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης έχει το δικαίωμα υλοποίησης εν μέρει της εν λόγω προμήθειας. 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Ο χρόνος παράδοσης της τμηματικής προμήθειας ορίζεται το πολύ σε 15 ημερολογιακές 

μέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή με οποιονδήποτε τρόπο (FAX, mail, έγγραφο 

κλπ)    

    

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μεσσήνη   19 / 04 / 2021 
            
     Ο  Συντάξας                        Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
          

 
 
 
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε        
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