
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 Δυτικής 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: 

 

 

Διάφορα αναλώσιμα αναλύσεων 
 

Περιγραφή Ποσότητα 

Φίλτρα καθαρισμού νερού για NANOpure Infinity Water Purification System: 

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης και απεσταγμένου νερού (D50250) 
1 

Φίλτρα καθαρισμού νερού για NANOpure Infinity Water Purification System: 

Φίλτρο χωρίς οργανικά (organic-free), 330 κόκκοι ως NaCl (D50252) 
1 

Φίλτρα καθαρισμού νερού για NANOpure Infinity Water Purification System: 

Φίλτρο ultrapure απιονισμού, 680 κόκκοι ως NaCl (D50253) 
1 

Αέριο άζωτο, ≥ 99.998%, 50L 2 

Νερό για ιοντική χρωματογραφία, ειδική αγωγιμότητα σε 25°C ≤ 1 μS/cm 80 L 

Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος με γυάλινο πώμα, διαγραμμισμένος, όγκου 

50ml 
30 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 και 

ώρα 12:00.  

 

Προϋπολογισμός: 2.100,00 ευρώ (ανώτατο όριο Οικονομικής Προσφοράς) 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι: 

� Δικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα. 

 

� Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 

τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην 

οποία θα δηλώνουν: 

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 χρεοκοπίας 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 προσφορά με ίση βαρύτητα. 

  

Τόπος παράδοσης: Έδρα αναθέτουσας αρχής 

14
ο
 χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη 

 

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) 


