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1. Σετληθή περηγραθή
Η παξνύζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα Υπνρισξηώδνπο Ναηξίνπ πνπ πξννξίδεηαη
γηα ηελ απνιύκαλζε ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ησλ πεξηνρώλ Λάξηζαο, Γηάλλνπιεο,
Φαιάλεο θαη Κνηιάδαο, θαζώο επίζεο θαη ησλ εθξνώλ ησλ Εγθαηαζηάζεσλ
Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Λάξηζαο θαη Γηάλλνπιεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε
απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ Αλάδνρνπ.

2. Ποζόηεηα
Η απαηηνύκελε ζπλνιηθή πνζόηεηα είλαη 260.000 θηιά Τποτιωρηώδοσς Ναηρίοσ
(NaCIO).

3. Σετληθές προδηαγραθές
Τν πξντόλ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη ζην Επξσπατθό
Πξόηππν EN 901 “Chemicals used for treatment of water intended for human
consumption.: Sodium hypochlorite”, δειαδή «Φεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα

επεμεξγαζία

λεξνύ

πνπ

πξννξίδεηαη

γηα

αλζξώπηλε

θαηαλάισζε:

Υπνρισξηώδεο λάηξην», όπσο:


Υεκηθή Ολοκαζία (IUPAC): Υπνρισξηώδεο Νάηξην (Sodium Hypochlorite)



Υεκηθός Σύπος : ( NaOCl )



Μορηαθό Βάρος : 74,44 g/mol



Αρηζκός CAS: 7681-52-9



περηεθηηθόηεηας ζε ελεργό τιώρηο: 13±1% w/v ( βάξνο /όγθν )



Δκθάληζε: νπηηθώο θαζαξό από δηάθνξα ηδήκαηα θαη αησξνύκελα ζσκαηίδηα.
ρξώκαηνο θηηξηλσπνύ, κε νζκή εξεζηζηηθή ρισξίνπ



τεηηθή πσθλόηεηα 1,13 -1,28 g/cm ζε ζεξκνθξαζία 20ν C, θαη επίζεο λα
αλακηγλύεηαη κε λεξό ζε νηαδήπνηε αλαινγία.



Να είλαη αιθαιηθό δηάισκα κε ηηκή pH

όρη κεγαιύηεξε από 11,5 ζε

ν

ζεξκνθξαζία 20 C


Σο δηάισκα ηοσ σποτιωρηώδοσς Νάηρηοσ πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθόηεηαο
12-14% ζε ελεξγό ριώξην, ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηα
επίπεδα απηά θαη κεηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ δηαιύκαηνο ζηηο δεμακελέο
απνζήθεπζεο ηνπ θνξέα γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα .



Σα παραπροϊόληα (ρισξηθό λάηξην θαη βξώκην: NaClO3 θαη NaClBr3) ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ
ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο ζπγθεληξώζεηο πνπ ηίζεληαη
από ην Πξόηππν.



Δπίζες ε περηεθηηθόηεηα ηοσ προϊόληος ζε ρεκηθέο παξακέηξνπο
(αξζεληθό, θάδκην, ρξώκην, πδξάξγπξν, ληθέιην, κόιπβδν, αληηκόλην θαη
ζειήλην) λα κελ ππεξβαίλεη ηηο αλώηαηεο ηηκέο πνπ ηίζεληαη από ην Πξόηππν.

ύζηαζε
Δηαζέζηκν ριώξην gr/l

140

Πεξίζζεηα NaOH gr/l

10-14

Εθιπόκελν Ομπγόλν 12h (cm3/l) (40νC)
Εηδηθό βάξνο (25νC) (gr /cm3)
Na2 CO3 (%θ.β.)
Φξώκα

40
1,20-1,22
0,022
Τποθίηρηλο

Τα παξαπάλσ ζα ηζρύνπλ κέρξη ηελ παξάδνζε όιεο ηεο δεηνύκελεο
πνζόηεηαο.

4. Σεθκερίωζε
Σηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα επηζπλάπηεηαη πξσηόηππν ηερληθό θπιιάδην ηεο
εηαηξίαο θαηαζθεπήο ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιώζζα, κε όιεο ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ρξήζε ηνπ πξνηόληνο
Θα πξέπεη κε ποηλή αποθιεηζκού λα επηζπλάπηνληαη θαη ηα αθόινπζα ζηελ
ηερληθή πξνζθνξά:
α. Πηζηοποηεηηθό θαηά ISO 9001:2008 ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο, θαη ηνπ
ππνςεθίνπ αλαδόρνπ πνπ κπνξεί λα είλαη γξακκέλν θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα.
β. Πρωηόησπε σπεύζσλε δήιωζε ηνπ λόκηκνπ εθπξόζσπνπ ηεο
παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο όηη ην πξντόλ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο
θαη ηα όξηα πνπ ζέηεη ην Επξσπατθό Πξόηππν EN 901:2013
for treatment of water intended for human

πξνδηαγξαθέο

“Chemicals used

consumption: Sodium

hypochlorite”, θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο DIR 98/83EC θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνιύκαλζε ηνπ πόζηκνπ λεξνύ.
γ. Έγθρηζε θσθιοθορίας ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο από ηνλ Ε.Ο.Φ. θαη
ππεύζπλε δήισζε ζπκκόξθσζεο ηνπ πξντόληνο κε ην Π.Δ. 205/2001

θαη

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαη κε ηνλ θαλνληζκό ΕΕ 528/2012 of the ent and of the
European Parliament and of the Council, 22 May 2012.
δ. Τπεύζσλε δήιωζε ηοσ Ν. 1599/1986 ποσ ζα αλαθέρεηαη ε τώρα
προέιεσζες ησλ εηδώλ πνπ πξνζθέξνληαη θαζώο θαη ην εξγνζηάζην ζην νπνίν
ζα θαηαζθεπαζηνύλ ηα πξνζθεξόκελα είδε θαη ν ηόπνο εγθαηάζηαζεο ηνπο.
ε.

Δάλ ο προζθέρωλ δελ θαηαζθεσάζεη ηα προζθερόκελα σιηθά νιηθά ή

κεξηθά ζε δηθό ηνπ εξγνζηάζην, πξέπεη λα θαηαζέζεη πξσηόηππε έγγξαθε
ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ παξαζθεπαζηή ηνπ
πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ (κε επίζεκε κεηάθξαζε – επηθύξσζε ζε πεξίπησζε πνπ
πξόθεηηαη γηα αιινδαπό θαηαζθεπαζηή), όηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεη ηελ ππεύζπλε δήισζε.
ζη. Πηζηοποηεηηθό αλάισζες ηνπ δηαιύκαηνο ππνρισξηώδνπο Ναηξίνπ όπνπ
ζα πξνθύπηεη ε θαηαιιειόηεηα ηνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.

δ.

Φύιιο δεδοκέλωλ αζθαιείας Τιηθού (ΜSDS) ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο

ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 91/55/EEC.
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