ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων στο
πλαίσιο του έργου «Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων λιμνών 6
περιφερειών της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ»,
προτίθεται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια:
ΟΜΑΔΑ Α - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ / ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Περιγραφή
Potassium dichromate K2Cr2O7 ACS reagent, ≥99.0% 500 gr
Ammonium peroxodisulfate A.R., 1 kg
Ammonium molybdate 4-hydrate, 100 gr
Sulphuric acid ≥95-98%, ACS reagent, 2.5L
Αιθυλική Αλκοόλη 70%, μετούσ., 2.5 L
Water, for ion chromatography, spec. conductance at 25°C ≤ 1 μS/cm, 5 L
Κάδμιο (Cd) σε κόκκους (0,5-2mm mesh), 100 gr
Εξαφθοροπυριτικό νάτριο (sodium hexafluorosilicate Na2SiF6), 500 gr
Νιτρώδες νάτριο (Sodium nitrite v.p.), 1kg
Θειικό μαγνήσιο (Magnesium sulfate.7aq) v.p., 1 kg
Μονόξινο ανθρακικό νάτριο Sodium hydrogen carbonate a.r., 1 kg
Χλωριούχο νάτριο (Sodium chloride) a.r., 1 kg
Φορμικό οξύ (formic acid), 1 L
Οξικό οξύ (glacial acetic acid), 2.5 L
Ακετόνη 90%, 5 L
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Προϋπολογισμός ομάδας: 2.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ Β – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Περιγραφή
Σωληνάρια falcon, χωρητικότητας 50 ml, συσκευασία 100 τεμαχίων
Σωληνάρια falcon, χωρητικότητας 15 ml, συσκευασία 150 τεμαχίων
Ακροφύσια για αυτόματες πιπέττες χωρητικότητας 0,2 ml
Ακροφύσια για αυτόματες πιπέττες χωρητικότητας 1 ml
Ακροφύσια για αυτόματες πιπέττες χωρητικότητας 5 ml
Γάντια νιτριλίου, medium, συσκευασία 100 τεμαχίων
Ογκομετρική φιάλη 100 mL, με πώμα
Πιπέτα ογκομετρική 1mL
Πιπέτα ογκομετρική 2mL
Πιπέτα ογκομετρική 5mL
Πιπέτα ογκομετρική 10mL
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Dispencer πιπεττών με σιλικόνη στην βαλβίδα 0.1 ml εως 10 ml
Ηλεκτρόδιο pH συμβατό με Accumet AR50 Fisher Scientific Dual
Channel/pH/Conductivity meter
Μετρητής ελέγχου pH (πεχάμετρο)
Ηθμοί/ Glass fiber filters τύπου Whatman GF/F, διάμετρος 45 - 47 mm,
πόρος < 0,7 μm
Αυτόματη πιπέττα (μέγιστος όγκος 5 mL) για εργαστηριακή χρήση,
ρυθμιζόμενη 0.5-5 mL (500-5000 μm)
Μαγνητικός αναδευτήρας
Βάση στήριξης προχοΐδας
Σφιγκτήρας προχοΐδων
Προχοΐδα 25mL
Προχοΐδα 50mL
Μαγνήτες ανάδευσης 7*20mm
Κυψελίδα υάλου 1cm
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Προϋπολογισμός ομάδας : 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ Γ – ΧΑΡΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Περιγραφή
Διηθητικό χαρτί 500 φύλλων (40x40cm)
Φάκελοι αρχείου
Χαρτόνια κατηγοριοποίησης

Ποσότητα
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Προϋπολογισμός ομάδας : 140,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 15
Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή για
μια ομάδα αλλά όχι για μέρος ομάδας.
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 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 προσφορά με ίση βαρύτητα.
Τόπος παράδοσης: Έδρα αναθέτουσας αρχής
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη
Σημείωση:
Λόγω τήρησης κανόνων επιλεξιμότητας ΕΣΠΑ, οι ανωτέρω προμήθειες θα πρέπει να
έχουν παραδοθεί το αργότερο έως 24.12.2015. Μη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας
συνεπάγεται λύση της σχετικής σύμβασης και ακύρωση της αντίστοιχης παραγγελίας
χωρίς υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Τυχόν υποβολή προσφοράς συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει υπόψη και
αποδέχεται τον παραπάνω όρο.
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)

