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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016] 

 

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  προμήθεια  των 
κατωτέρω: 

 

Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1  
Υποχλωριώδες νάτριο, 
12-15% 

Kg  50000  0,26  13000 

2  Υδροχλωρικό οξύ 31-33% Kg 10000 0,18 1800 

3  
Κροκιδωτικό Βοηθητικό 
Διήθησης 

Kg 750 1,20 900 

4  Αλγοκτόνο υγρό  Kg   750 1,27 952,5 

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  16652,5 

 
ΦΠΑ 24%  3.996,6 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

20.649,1 

 
 

1. Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά 

ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,   Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι 

σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του για την 

χρησιμοποίηση του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε 

ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. 

. 

Το διάλυμα θα μεταφέρεται με βυτίο του προμηθευτή με την δυνατότητα χορήγησης  8000-

10000Kgr ανά παραγγελία και θα πληρώνει την ειδική δεξαμενή για τον σκοπό αυτό,  του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Χαλκίδας. 

 

 

2. Διάλυμα  υδροχλωρικού οξέος :διαυγές , άχρωμο , με περιεκτικότητα 31-33% με 

πυκνότητα 1.153-1.164g/mL , σε δοχεία  των 25 κιλών. 

 

3. Πολυμερές κροκιδωτικό: για την σύμπτυξη των αιωρούμενων μικροσωματιδίων 

που προκαλούν θολερότητα στο νερό , σε δοχεία  των 25 κιλών. 
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4. Βακτηριοκτόνο – αλγοκτόνο: υγρό για την πρόληψη σχηματισμού φυτικών 

μικροοργανισμών και καταπολέμηση των άλγεων στο νερό, σε δοχεία  των 25 κιλών. 

 

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 12 μηνών και μέχρι του ποσού της ανάθεσης ή όποιο λήξει 

πρώτο. 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε  € 20.649,1   και θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κωδικούς 
Εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και θα προβλεφθεί αντίστοιχη δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του έτους 2018. 

Λόγω της φύσης των υλικών, η προμήθεια τους κατά την διάρκεια της σύμβασης  θα γίνει 

τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες.  

  

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για τη  

χρησιμοποίησή του σε νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και στο δελτίο αποστολής  

θα αναγράφονται ευκρινώς:  

-   Η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού 

-   Ο αριθμός παρτίδας 

                                 Η ημερομηνία παραγωγής του υλικού 
             
 
 
 
 
                         

 
 
 

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  έχει εκδοθεί : 
α)  η υπ’ αριθ.αποφ. 18/2017..Δ.Σ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με  

(ΑΔΑ:ΩΔ7ΖΟΚΡΚ-ΓΨΓ) 
β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α …Β-93 /8-2-17 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω  
μέχρι την 20/3/2017……..  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 

 
 Ο Διευθυντής 

 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 
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