
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
 
 
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο πλαίσιο 
των έργων «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιµνών της Κεντρικής 
Μακεδονίας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της 
οικολογικής ποιότητας υδάτων λιµνών 6 περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων στην τεχνητή λίµνη 
Μαραθώνα σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», «Παρακολούθηση της 
οικολογικής ποιότητας υδάτων λιµνών της ∆υτικής Μακεδονίας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ» και «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιµνών της 
Στερεάς Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ», προτίθεται να προβεί 
στην κάτωθι προµήθεια: 
 
 
Οµάδα Α: Ηλεκτρόδια και ρυθµιστικά διαλύµατα 
  

Περιγραφή  Τεµάχια 
Ηλεκτρόδιο pH, γυάλινο γενικής χρήσεως µε υψηλή χηµική ανθεκτικότητα και κατάλληλο για 
χρήση σε όξινες/βασικές τιτλοδοτήσεις. pH range 0-14, temp range 0-80°C 

1 

Ηλεκτρόδιο αγωγιµότητας, περιοχή µέτρησης: Από 0,00 έως 50mS/cm. Σχετική ακρίβεια 
τουλάχιστον 0,5% ή 0,001 µs/cm 

1 

Buffer concentrate for 250 ml buffer solution pH 4 ± 0.02 (20°C) 3 

Buffer concentrate for 250 ml buffer solution pH 7 ± 0.02 (20°C) 3 

Buffer concentrate for 250 ml buffer solution pH 10 ± 0.05 (20°C) 3 

Conductivity standard, made using standardized potassium chloride. 1413 µS/cm, 500 ml 2 

pH indicator strips, range: 0-14 1 

pH indicator strips, range: 4.5-10 1 

pH indicator strips, range: 0-6 1 

pH indicator strips, range: 7-14 1 

 
Προϋπολογισµός οµάδας Α: 580 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
 
Οµάδα Β: Αναλώσιµα ιοντικού χρωµατογράφου 
  

Περιγραφή  Τεµάχια / 
Ποσότητα 

Multi-element standard for anion chromatography (F, Cl, Br), in H2O, 1000mg/L 3 

Multi-element standard for anion chromatography (PO4, NO3, NO2, SO4), in H2O, 
1000mg/L 

3 

Multi-element standard for cation chromatography (Ca, Li, Mg, Na, K), in ultrapure 
water and hydrochloric acid, 10 mg/kg  

3 

Individual Certified IC Standards (NH4, NO3, NO2, Ca, Mg, Na), 1000µg/ml in H2O. 3 

Water, for chromatography, spec. conductance at 25°C ≤ 1 µS/cm 80L 

Αέριο άζωτο, ≥ 99.998%, 50L 2 

Polyvials 5ml and filter caps for Dionex Ion Chromatograph των 250 5  

ASRS 300 Anion Self Regenerating Suppressor, 4-mm, Οίκου Dionex 2 



IonPac AS9-HC analytical column (4 x 250mm) τoυ Οίκου Dionex 1 

IonPac AG9-HC guard column (4 x 50mm) τoυ Οίκου Dionex 1 

CSRS 300 Cation Self-Regenerating Suppressor τoυ Οίκου Dionex 2 

IonPac CS12A analytical column (4 x 250mm), 4-mm τoυ Οίκου Dionex 1 

IonPac CG12A guard column (4 x 50mm) τoυ Οίκου Dionex 1 

 
Προϋπολογισµός οµάδας Β: 13.980 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
 
Οµάδα Γ: Αντιδραστήρια και διαλύµατα 
  

Περιγραφή  Τεµάχια / 
Ποσότητα 

Methanesulfonic acid, καθαρότητα ≥ 99%, CAS Number 75-75-2 , 250 ml 3 

Ammonium chloride ACS reagent, CAS Number 12125-02-9 , 1kg 3 

Potassium nitrate, Suprapur ≥99.995%, CAS Number 7757-79, 50g 3 

Potassium chloride >99.5%, CAS Number 7447-40-7 , 1kg 3 

Sodium chloride ACS reagent, CAS Number 7647-14-5 , 1kg 3 

Sodium bromide ACS reagent, CAS Number 7647-15-6 , 2kg 3 

Water, ultra pure 60L 

Hydrochloric acid 37%, ACS reagent, 2.5L 2 

Sulphuric acid ≥95-98%, ACS reagent, 2.5L 2 

Phenolpthalein indicator solution 1L 

Methyl orange indicator solution 1L 

Potassium phosphate monobasic, anhydrous, ≥ 99% 1KG 

UV quartz cuvettes 5 ml volume 4 

Sodium carbonate anhydrous υπερκάθαρο 99.999%, 50g 4 

 
Προϋπολογισµός οµάδας Γ: 2.350 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
 
Οµάδα ∆: Αναλώσιµα αναλύσεων 
  

Περιγραφή  Τεµάχια / 
Ποσότητα 

Φίλτρα. Medium retention and flow rate for routine laboratory work. Grade 1 circles 
∆ιάµετρος 125 mm 

15 

Γάντια µίας χρήσεως από πολυαιθυλένιο για προστασία σε διαλύτες, οξέα, small 500 

Γάντια µίας χρήσεως από πολυαιθυλένιο για προστασία σε διαλύτες, οξέα, medium 500 

Γάντια µίας χρήσεως από πολυαιθυλένιο για προστασία σε διαλύτες, οξέα, large 1000 

Χωνάκια γυάλινα (διάµετρος 40mm) 50 

Γυάλινος ογκοµετρικός κύλινδρος, διαγραµµισµένος, όγκου 100ml 5 

Γυάλινος ογκοµετρικός κύλινδρος, διαγραµµισµένος, όγκου 50ml 5 

Γυάλινες φιάλες µε βιδωτό πώµα από Teflon (PTFE – lined cap), µε µεγάλο στόµιο, 
250ml 

50 

Γυάλινες φιάλες µε βιδωτό πώµα από Teflon (PTFE – lined cap), µε µεγάλο στόµιο, 
125ml 

50 

Γυάλινη κωνική φιάλη, διαγραµµισµένη, 250 ml 50 

Γυάλινη κωνική φιάλη, διαγραµµισµένη, 125 ml 50 



Γυάλινη σπάτουλα (spoon and paddle ends) 2 

Λαβίδα εργαστηρίου µεταλλική 2 

Pipette tips, bulk packed, non-sterile, autoclavable. Tip capacity: 2-20 µl 2.000 

Pipette tips, bulk packed, non-sterile, autoclavable. Tip capacity: 20-200 µl 2.000 

Pipette tips, bulk packed, non-sterile, autoclavable. Tip capacity: 100-1000 µl 2.000 

Pipette tips, bulk packed, non-sterile, autoclavable. Tip capacity: 500-5000 µl 2.000 

 
Προϋπολογισµός οµάδας ∆: 650 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
 
Καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 
2012 και ώρα 12:00.  
 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οµάδων ή για µια 
οµάδα αλλά όχι για µέρος οµάδας 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι: 
� ∆ικαιολογητικά σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης, για τα νοµικά πρόσωπα. 

 
� Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου να 

δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς: 

Ο προσφέρων:  

(α) δεν έχει καταδικασθεί για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη 
ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για αδίκηµα που αφορά στην 
επαγγελµατική διαγωγή ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεωκοπίας και δεν έχει διαπράξει 
επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την 
αναθέτουσα αρχή. 

(β) δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό και δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού. 

(γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος.  
 

� Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαµβάνει την περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών 
των προσφερόµενων ειδών καθώς και την εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται γι’ 
αυτά. 

 
� Οικονοµική προσφορά µε το προσφερόµενο τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Θα αξιολογηθεί 
η Τεχνική και η Οικονοµική µε ποσοστό 20% και 80% αντίστοιχα. 
 
  
Τόπος παράδοσης: Έδρα αναθέτουσας αρχής 
Λεβίδου 13, 14562, Κηφισιά 
 



Η πληρωµή θα γίνει µε την ολοκλήρωση της προµήθειας. Κατά την πληρωµή ο Ανάδοχος θα 
κληθεί να προσκοµίσει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 
 
Προσφορές άνω του προϋπολογισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες: 
Ταγδαλίδης Θεόδωρος (τηλ.: 2310 473320, εσωτ. 261, φαξ: 2310 471795, e-mail: tagdalidis@ekby.gr) 


