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«Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του
Δήμου Ζηρού για το έτος 2015»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 € με το Φ.Π.Α.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών
Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά
Πληροφορίες : Αθανασίου Ουρανία
Τ.Κ.: 48 200 – Φιλιππιάδα
Τηλέφωνο: 26833-60626

Φιλιππιάδα, 17/11/2014
Αριθ. Πρωτ: 18668

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Ζηρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην συλλογή προσφορών για την
προμήθεια «ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015.
Τα δικαιολογητικά τα οποία θα χρειαστεί να προσκομίσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές περιλαμβάνονται
στην μελέτη 25/2014 του Δήμου Ζηρού καθώς και στο παράρτημα Α΄ του παρόντος.

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών
του Δημοτικού καταστήματος στην Φιλιππιάδα (Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα), μέχρι την 1η του μηνός
Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών
πρωτοκολλημένες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά
Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200
ΤΗΛ/FAX: 2683360613

Αρ. μελετ.: 25

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.987,01€ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
Τεχνική Έκθεση
2.
Τεχνικές Προδιαγραφές
4.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά
Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200
ΤΗΛ/FAX: 2683360613

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προϋπολογισμός: 8.000,00 ευρώ

Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες απολύμανσης του πόσιμου νερού του Δήμου Ζηρού.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 7.987,01€ ευρώ (€)
με Φ.Π.Α. Η προμήθεια έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2015 του Δήμου Ζηρού
με Κ.Α 25-6633.-Προμήθεια χημικού υλικού ποσό 8.000,00 € .

Φιλιππιάδα 21– 10- 2014
Η Συντάξασα

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός Μηχανικός, ΠΕ
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Φιλιππιάδα 21– 10- 2014
Η πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ., Πε
& Πολ. Εφαρμ.

Ειρήνη Σκούρα
Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά
Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200
ΤΗΛ/FAX: 2683360613

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για την
απολύμανση του πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενότητων του Δήμου Ζηρού με τα εξής
χαρακτηριστικά :
α)Προδιαγραφές χημικού υλικού
Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου
από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα, συσκευασμένο σε πλαστικά δοχεία. Οι
προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901 (Type 1)
«Χημικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού» , ώστε να διασφαλίζεται η
καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην απολύμανση πόσιμου νερού.
Το προσφερόμενο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, θα έχει περιεκτικότητα κατά την
παράδοση, 125-155gr ενεργού χλωρίου ανά λίτρο, PH:12-13 και θα είναι ελεύθερο
αποθέσεων και αιωρούμενων σωματιδίων.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό ή βεβαίωση
καταλληλότητας του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού καθώς και
βεβαίωση της παρασκευάστριας εταιρίας για τις ανώτατες και τις κατώτερες τιμές και για
τις περιεκτικότητες του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τα ακόλουθα :
Διαθέσιμο χλώριο: 125-155 gr/lit
Περίσσειο NaOH : 11-14 gr/lit
Ποσότητα εκλυόμενου O2: μέγιστο 45cm3/lit σε 12 ώρες στους 40oC
Na2 CO3 : μέγιστο 5 gr/lit
Ειδικό βάρος (15 oC) : 1,19-1,25 gr/ cm3
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να παραμένουν στα επίπεδα αυτά και μετά την
αποθήκευση του διαλύματος για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.
Το διάλυμα θα μεταφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 15 λίτρων ή και μεγαλύτερης
χωρητικότητας .
Επιπλέον ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει:
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1. Πιστοποιητικό ΕΟΦ περί έγκρισης - καταχώρησης και διάθεσης στην αγορά βιοκτόνων
προϊόντων, σύμφωνα με το Π.Δ. 205/2001 όπως ισχύει σήμερα ή Αίτηση για χορήγηση
πιστοποιητικού Ε.Ο.Φ. περί έγκρισης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά βιοκτόνων
προϊόντων με γνωστοποίηση σε εμάς της σχετικής αίτησης και υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή να μας προσκομίσει την άδεια μόλις εκδοθεί.
2. Εθνικό ή διεθνές πρότυπο έλεγχου ποιότητας της εταιρείας παραγωγής του
προσφερόμενου είδους.
3. Φάκελο τεχνικών προδιαγραφών με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης του
προσφερόμενου υλικού ώστε το προσωπικό του Δήμου να κάνει χρήση του υλικού
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, πιστοποιητικά ανάλυσης και γενικά
πληροφορίες που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος.
4. O προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο από το οποίο θα
προμηθεύεται τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.

Ο Δήμος Ζηρού έχει το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα για εξέταση στο Γενικό Χημείο
του Κράτους ή σε περίπτωση αδυναμίας του, σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο ως προς
τη ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος. Η δειγματοληψία και η αποστολή του
δείγματος θα γίνεται κατά προτίμηση παρουσία εκπροσώπου του ανάδοχου και δαπάνη
του.
Λόγω της φύσης του υλικού η προμήθεια του θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τις ποσότητες της μελέτης.
Τα υλικά θα παραδίδονται εντός 5 ημερών από την παραγγελία σε χώρο που θα
υποδεικνύεται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ζηρού ύστερα από συνεννόηση .

Φιλιππιάδα 27– 10- 2014
Η Συντάξασα

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός Μηχανικός, ΠΕ
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Φιλιππιάδα 27– 10- 2014
Η πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ., Πε
& Πολ. Εφαρμ.

Ειρήνη Σκούρα
Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά
Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200
ΤΗΛ: 2683360613
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

kg

17.550

0,37
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
6.493,50€
6.493,50€
1.493,51€
7.987,01€

Σημειώνεται ότι η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η
υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου.

Φιλιππιάδα 27– 10- 2014
Η Συντάξασα

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός Μηχανικός, ΠΕ
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Φιλιππιάδα 27 – 10 - 2014
Η πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ., Πε
& Πολ. Εφαρμ.

Ειρήνη Σκούρα
Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ

ΑΔΑ: Ω5ΥΚΩΡ0-6ΝΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
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1) Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν έως τις 1 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιππιάδας, 1ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου,
Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα.
2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις
προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται στη μελέτη 25/2014 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού.
4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής
δικαιολογητικά:
Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4,
παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες
προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα.
5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο.
6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις
υπέρ τρίτων.
7) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120
ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της
διαπραγμάτευσης.
8) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
9) Τόπος και τρόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν
αιτήματος Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες της εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού
και συγκεκριμένα στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Θα εκδίδεται τιμολόγιο του
προμηθευτή μετά από την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των
νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία
του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Ζηρού.
Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των εφοδίων
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Κατά την παραλαβή αυτή, μπορεί να
παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή, ο οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο
παραλαβής. Κάθε φθορά αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Η επιτροπή αυτή καταμετρά
λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και
ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
10) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από
τα νόμιμα δικαιολογητικά.
11) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
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12) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 5 % επί της συνολικής αξίας
της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας
μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
13) Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον
μειοδότη - προμηθευτή.
14) Πιστοποιητικό ΕΟΦ περί έγκρισης - καταχώρησης και διάθεσης στην αγορά βιοκτόνων
προϊόντων, σύμφωνα με το Π.Δ. 205/2001 όπως ισχύει σήμερα ή Αίτηση για χορήγηση
πιστοποιητικού Ε.Ο.Φ. περί έγκρισης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά βιοκτόνων
προϊόντων με γνωστοποίηση σε εμάς της σχετικής αίτησης και υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή να μας προσκομίσει την άδεια μόλις εκδοθεί. (Βλ. μελέτη 25/2014)
15) Εθνικό ή διεθνές πρότυπο έλεγχου ποιότητας της εταιρείας παραγωγής του
προσφερόμενου είδους. (Βλ. μελέτη 25/2014)
16) Φάκελο τεχνικών προδιαγραφών με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης του
προσφερόμενου υλικού ώστε το προσωπικό του Δήμου να κάνει χρήση του υλικού
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, πιστοποιητικά ανάλυσης και γενικά
πληροφορίες που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος.
(Βλ. μελέτη 25/2014)
17) O προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο από το οποίο
θα προμηθεύεται τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. (Βλ.
μελέτη 25/2014)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΑΔΑ: Ω5ΥΚΩΡ0-6ΝΘ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά
Φιλιππιάδα Τ.Κ. 48200
ΤΗΛ: 2683360613 & 2683360626

Α/Α

1.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

kg

17.550

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΝΟΜΑ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
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ΣΥΝΟΛΟ

