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1.1.       Σνπ Ν.1404/83 –«Γνκή θαη Λεηηνπξγία ησλ ΣΔΗ».,φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε      

 θαη ζπκπιεξψζεθε 

1.2.       Σν Ν. 496/74  πεξί ινγηζηηθνχ ησλ ΝΠΓΓ  

1.3.       Σνπ  Ν.2362/95 [ΦΔΚ 247/Α/95 ] άξζξν 84 « Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ   

              ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

1.4. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο πλαθψλ Θεκάησλ» 

              [ΦΔΚ 19/1.2/95 η. Α΄] φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, άξζξα 1 παξ. 3 πεξηπη.ΗΗ ζη΄θαη 

             2 παξ. 12. 

1.5.       Σνπ Π.Γ. 118/2007 Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ [Κ.Π.Γ.] 

1.6.       Σνπ Π.Γ. 60/07 [ΦΔΚ 64/Α/07 ] Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

Γηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο   

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005.  

1.7. Σνπ Ν. 2522/97 [ΦΔΚ 178 /Α/ 97] «  Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ  Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ, θξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη  

Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.». 

1.8. Σν 491/22 & 28-03-2011  πξαθηηθφ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΗ/Λ. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

 

1.Αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ κε  θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε  ηηκή ζε επξψ, 

γηα ηελ πξνκήζεηα επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ, κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ηνπ Παξ/ηνο Καξδίηζαο ηνπ ΣΔΗ/Λ, 

πξνυπνινγηζκνχ  ηεηξαθφζηεο νγδφληα ρηιηάδεο θαη ελληαθφζηα εμήληα  επξψ ( 480.960,00) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

    Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία πελήληα δχν  [52] εκεξψλ απφ 

ηελ δεκνζίεπζε. 

    Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί: 

ην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

ε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο 

ε κία ηνπηθή Δθεκεξίδα ηεο Λάξηζαο  

Μία ηνπηθή Καξδίηζαο 

ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΣΔΗ [www.teilar.gr] 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο εζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηηο 19-04-2011,ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ 

Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 

2. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

     ΖΜΔΡΑ         ΧΡΑ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ  

[ΣΔΡΜΑ 

ΜΑΤΡΟΜΗΥΆΛΖ  

43100 ΚΑΡΓΗΣΑ ]   

 21-06-2011    Σξίηε     13:00  
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Ζ  απνζθξάγηζε  ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 

 

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  α] φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

εκεδαπά ή αιινδαπά,  β] ζπλεηαηξηζκνί  γ] ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά θαη  δ] θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Π.Γ. 60/07. 

4. Όζνη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη πάξνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείινπλ λα 

θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά ζε δχν αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Παξάξηεκα Β΄, φξνη 1.1. – 1.6.2. θαη 1.9.5. – 1.13 θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, 

ζχκθσλα κε ηνλ φξν 1.6.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο δηαθήξπμεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο , ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

5. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  

 

5.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά  

ηνπο, ηα εμήο: 

 α] Δγγχεζε ζπκκεηνρήο [ άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007] ζηνλ δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%  επί ηεο  πξνυπνινγηδφκελεο  δαπάλεο κε Φ.Π.Α. ησλ 

δεηνχκελσλ πιηθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ, ε νπνία ζα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ή άιια Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

΄Δλσζεο, ζηα θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ζε θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηελ .Γ.. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη [ βι. επίζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄]: 

1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

2. Σνλ εθδφηε. 

3. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνίαλ απεπζχλεηαη, πνπ είλαη ην ΣΔΗ Λάξηζαο.  

4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

5. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε [ ζε EURO ].  

6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ  Γ/λζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε     

εγγχεζε. 

7. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

8. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

κήλα κεηά ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

9. Σνπο φξνπο φηη: 

Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο 

έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο θαη ηεο δηαηξέζεσο. 

ΗΗ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ, θαη φηη ζα θαηαβιεζεί κε κνλνκεξή δήισζε ηεο κέζα ζε ηξείο [3] εκέξεο κεηά 

απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

ΗΗΗ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο , ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο, 

ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ΗV. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 
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β]  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 [Α΄75], φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία: 

i.              Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ 

ii.             Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

                δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα  

αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε [1] ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.    

118/2007. 

 δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο πεξηπηψζεηο [2] ηνπ εδ. α ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο 

 είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο 

πεξίπησζεο [3] ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 

[4] ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ [3] ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007. 

 δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο πεξηπηψζεηο [2] ηνπ εδ. γ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο  

iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε     

               ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε     

                ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 1118/2007. 

γ]  Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

5. 2  Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν 

πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη [20] 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ΄ απηφλ, κε βεβαίσζε 

παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 [Α΄290], ζα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη  θαη ειέγρνληαη, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

 

[α] ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ 

 

(1)  Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, 

ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

(2)  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ δε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη  θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ  εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο [θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο] θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
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(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ  

δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

 

 

(β) ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

 

(1)   Απφζπαζκα Πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 

θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ 

ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

(2)   Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

(3)   Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  Ζ απφδεημε ηεο εγγξαθήο απηήο ζην επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ζα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007.  

 

(γ)  ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ζ ΑΛΛΟΓΑΠΑ  

 

(1)  Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζε έιιελεο θαη αιινδαπνχο πνιίηεο, 

(2)  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

θνηλή εθθαζάξηζεο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 ( Α΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο  (κφλν γηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ( Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη γηα ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο 

αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα 

αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

(4)  Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο 

ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθδίδνληαη, φζνλ 

αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 
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Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε 

ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7
 
α.1.ηα΄θαη 7 

β.12 ηνπ θ.λ 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο 

αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο 

εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ επηρείξεζεο.  

 

(δ) ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ  

 

(1) Απφζπαζκα  Πνηληθνχ κεηξψνπ εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδoπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ.α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

(2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ 

εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα θαη ηεο πεξίπησζεο  θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007.  

 

 

 

(3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

 

(ε) ΟΗ ΔΝΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  

α )  Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 β)  Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 

πξνκεζεπηψλ. 

 γ) Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη ηελ 

πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα  κέιε ζπλερίδνπλ λα 

έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ 

αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε 

ζπλερίδνπλ  λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο 

φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηάζηαζε.  Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ ή 

ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ.  

δ) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  
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ε) Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 4 παξ. 2 ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 

 

6. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή  πηζηνπνηεηηθά, ή δελ  θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο: 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία φζε ή αλψηεξε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ηεο παξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007, απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ε ρψξα 

απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. 

 ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε  ρψξα δελ εθδίδνληαη έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

7. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο αξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118.2007 ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

8. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ (θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο ) 

επηπιένλ θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

θεξεγγπόηεηά ηνπο, ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή  θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο γεληθόηεξα, θαζώο θαη νη ηερληθέο ηνπο δπλαηόηεηεο: 

 

α)      Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ηελ νπνία ζα δειώλεη όηη: 

       

     

1) ε επηρείξεζε δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο  

2) δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ  

3) ε επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ελ γέλεη πξνο ηνλ Γεκφζην ηνκέα  

4) εάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

5) Όηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ ζηελ 

πξνζθνξά  ηνπ αλαθέξεη ξεηά ηα ζεκεία εθείλα πνπ ηπρφλ δελ απνδέρεηαη, νπφηε 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλαιάβεη 

ηελ πξνκήζεηα.  

6) Όηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

β)  Πίλαθα έξγσλ πνπ έρεη πινπνηήζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

πινπνίεζεο, κε ηα νπνία πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε εκπεηξία ζε  έξγα κε απνδέθηεο 

δεκφζηνπο  ή ηδησηηθνχο θνξείο. ηνλ πίλαθα ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνδέθηε ηνπ έξγνπ, ηνλ ηίηιν, κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα εθηέιεζήο ηνπ, ε παξνχζα  θάζε (νινθιεξσκέλν επηηπρψο ή ζε παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγία), ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ θαη ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν θαη ηέινο κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζε απηφ. Δλδεηθηηθά ν 

πίλαθαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 
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Α/Α  ΑΠΟΓΔΚΣΔ   ΣΗΣΛΟ&    ΓΗΑΡΚΔΗΑ       ΠΑΡΟΤΑ  ΠΡΟ/ΜΟ  ΤΝΟΠΣΚΖ 

                                   ΤΝΣΟΜΖ   ΔΚΣΔΛΔΖ      ΦΑΖ      ΔΡΓΟΤ-        ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

                                   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ    ΔΡΓΟΤ                               ΠΟΟΣΟ   ΤΝΔΗΦΟ 

                                   ΣΟΤ ΔΡΓΟ                                               ΔΡΓΟΤ             ΡΑ ΣΟ   

                                                                                                                          ΔΡΓΟ  

 

Δάλ  ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν θαηαηίζεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή. Δάλ ν 

απνδέθηεο είλαη ηδηψηεο, θαηαηίζεηαη είηε πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπληάζζεη ν ηδηψηεο, είηε απιή 

δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη 

δηαγσληδφκελνο έρεη πινπνηήζεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία αληίζηνηρα ή παξφκνηα έξγα 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ( αζξνηζηηθά) ζε πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

γ) Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, θαηά  εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο  κε 

ηελ επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ( α, β, θαη γ,) 

ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.   

Οη αιινδαπνί πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ έγγξαθα αληίζηνηρεο ηζρύνο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ όια ηα αλσηέξσ 

ζηνηρεία. 

 

9. Γηα ηηο ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ  θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά, θαηαηίζεληαη γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο μερσξηζηά. Δίλαη 

απνδεθηή ή κεξηθή θάιπςε  ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ απφ ηα κέιε ησλ Δλψζεσλ / 

Κνηλνπξαμηψλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ηειηθά  ζα θαιύπηνληαη από ηελ 

πξνζθνξά  νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζην ζύλνιό ηνπο. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο 

απηέο δελ ππνρξενχληαη  λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθ’ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

10) Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαηήκαηα πνπ 

ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ  ( Π.Γ. 118/2007):  

i . «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄) 

ii.«ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ  ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ»         

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄) 

iii.  «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄) 

iv.  « ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄) 

v.  «ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄) 

vi. «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄) 

vii. «ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄)   

11.Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ΣΔΗ Λάξηζαο θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κε courier. 

ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο (φπσο 

επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ) έηζη ψζηε ην ΣΔΗ Λάξηζαο λα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ 

πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο 

απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα  ή δηεπθξηλήζεηο επ’ απηήο.  
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Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη  άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε 

πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη 

εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζην ΣΔΗ Λάξηζαο 

θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν 

ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε δηεχζπλζε http: // www.teilar.gr. 

Σν ΣΔΗ Λάξηζαο αλ θαη θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα θαη 

νξζφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο, δελ κπνξεί ζε θακία 

πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο.  

12. Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα 

ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

13. Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθψο, πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα 

ηνπ δηαγσληζκνχ (ή θαη ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα), απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) 

εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. 

14. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ην ΣΔΗ/Λάξηζαο, εθηφο ηεο 

δαπάλεο  γηα ηε δεκνζίεπζε ζε ηνπηθφ ηχπν, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ κεηνδφηε ή ηνπο 

κεηνδφηεο αλαινγηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ ΦΔΚ 163/04-09-2010 πνπ αθνξά 

πξνζζήθε παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3548/2007. 

15. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο  ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

                                                                                   

                                                                                   Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΗ/Λ  

 

 

 

                                                                                       Ησάλλεο Κφθθνξαο  

                   Καζεγεηήο                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teilar.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε  14/2011) 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

 

                                                           

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΛΗΚΧΝ  

Πξνκήζεηα επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ, κεραληθνύ θαη ινηπνύ  

εμνπιηζκνύ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη 

Γηαηηνινγίαο  ηνπ Παξαξηήκαηνο Καξδίηζαο.  

 

 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ      

  Είδοσ 
Μονά
δα 

πος
ότητ
α 

Σιμή 
μονά
δασ 

Κός
τοσ Εργαςτήριο 

ΧΒ1 
Φαςματοφωτόμετρο 
διπλισ δζςμθσ τεμ. 1 

1150
0 

115
00 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ2 Φυγόκεντροσ  τεμ. 1 7000 700 
Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ3 Υδατόλουτρο τεμ. 2 2000 
400

0 
Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ4 pH μετρο  τεμ. 3 250 750 
Χθμείασ 
Βιοχθμίασ 

ΧΒ5 Αναδευτιρεσ vortex τεμ. 5 300 
150

0 
Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ6 

Θερμαινόμενοι 
μαγνθτικοί 
αναδευτιρεσ τεμ. 5 400 

200
0 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ7 
Μαγνθτικοί 
αναδευτιρεσ τεμ. 5 300 

150
0 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ8 Επωαςτικόσ κλίβανοσ τεμ. 2 2000 
400

0 
Χθμείασ 
Βιχθμεία 

ΧΒ9 Σφςτθμα BOD Σετ 1 5000 
500

0 
Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ1
0 

Σφςτθμα COD με 
φωτόμετρο Σετ 1 8500 

850
0 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ1
1 

αζριοσ χρωμτογράφοσ 
GC με δειγματολιπτθ  Σετ 1 

2400
0 

240
00 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ1
2 

Εκπαιδευτικι 
χρωματογραφία GC Σετ 1 00 

800
0 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ1
3 

Συςκευι 
υπερκακαροφ νεροφ τεμ. 1 7000 

700
0 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ1
4 

Καταψφκτθσ -80C 
διπλισ πόρτασ τεμ. 1 000 

700
0 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ1
5 

Εργαςτθριακόσ ηυγόσ 
5 δεκαδικϊν τεμ. 1 4300 

430
0 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ1
6 

Εργαςτθρι κόσ ηγόσ 4 
δεκαδικϊν τεμ. 1 3000 

300
0 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ1 Εργαςτθριακόσ ηυγόσ τεμ. 2 1000 200 Χθμείασ 
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7 2 δεκαδικϊν 1,5 kg 0 Βιοχθμείασ 

ΧΒ1
8 

Ηλεκτρονικά 
κερμόμετρα 200°C τεμ. 2 100 200 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ1
9 

Υδραργυρικά 
κερμόμετρα 200°C τεμ. 5 40 0 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ2
2 

Ιοντοανταλλακτικι 
ςτιλθ τεμ. 1 350 350 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

ΧΒ2
3 Αγωγιμόμετρο τεμ. 1 800 800 

Χθμείασ 
Βιοχθμείασ 

Τ1 
Φαςματοφωτόμετρο 
μονισ δζςμθσ τεμ. 1 5500 

550
0 Τροφίμων 

Τ2 
Υδατόλουτρο 
ανακινοφμενο τεμ. 1 2300 

230
0 Τροφίμων 

Τ  Φυγόκεντροσ  τεμ. 1 7000 
700

0 Τροφίμων 

Τ4 pH μετρο  τεμ. 1 250 250 Τροφίμων 

Τ5 Αναδευτιρεσ vortex τεμ. 5 300 
150

0 Τροφίμων 

Τ6 

Θερμαινόμενοι 
μαγθτικοί 
αναδευτιρεσ τεμ. 5 400 

200
0 Τροφίμων 

Τ7 
Μαγνθτικοί 
αναδευτιρεσ τεμ. 5 300 

150
0 Τροφίμων 

Τ8 Επωαςτικσ κλβανοσ τεμ. 2 2000 400 Τροφίμων 

Τ9 Συςκευι Kjedahl τεμ. 1 
2700

0 
270

00 Τροφίμων 

Τ10 
Συςκευι Soxhlet 
πνευματικι αυτόματθ τεμ. 1 2500 

250
00 Τροφίμων 

Τ11 Φοφρνοσ καφςθσ τεμ. 1 3000 
300

0 Τροφίμων 

Τ12 
Χρωματόμετρα 
εκπαιδευτικά τεμ. 5 1000 

500
0 Τροφίμω 

Τ13 
Εργαςτθριακό 
διακλαςίμετρο τεμ. 1 

1200
0 

120
00 Τροφίμων 

Τ14 
Συςκευι μζτρθςθσ 
υγραςίασ με IR τεμ. 1 5500 

550
0 Τροφίμων 

Τ15 

Ψθφιακό 
χρωματόμερο  ελαίων 
λιπαρϊν υλϊν και 
τροφίμων τεμ. 1 

2300
0 

230
00 Τροφίμων 

Τ16 
Συςκευζσ Soxlet 
(υάλινεσ) τεμ. 5 900 500 Τροφίμων 

Τ17 
Θερμομανδφεσ 
20λίτρων τεμ. 5 3000 

150
00 Τροφίμων 

Τ18 
Αυτόματο ψθφιακό 
πολαρίμετρο τεμ. 1 

1700
0 

170
00 Τροφίμων 

Τ19 Αυτόματ προχοΐδα τεμ. 1 2500 
250

0 Τροφίμων 

Τ20 
Ψθφιακό φορθτό  
χρωματόμετρο τεμ. 1 

1200
0 

120
00 Τροφίμων 
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τροφίμων 

Β1 
Φαματοφωτόμετρο 
μονισ δζςμθσ τεμ. 1 5500 

550
0 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β2 Υδατόλουτρο τεμ. 2 2000 
400

0 
Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β3 

Φυγόκεντροσ  με 
επιπλζον κεφαλζσ για 
falcon, ppendorf τεμ. 1 8500 

850
0 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β4 pH μετρο τεμ. 1 250 250 
Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β5 Ααδευτιρεσ vortex τεμ. 5 30 
150

0 
Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β6 

Θερμαινόμενοι 
μαγνθτικοί 
αναδευτιρεσ τεμ. 5 400 

200
0 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β7 
Μαγνθτικοί 
αναδευτιρε τεμ. 5 300 

150
0 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β16 
Κλίβανοσ υγρισ 
αποςτείρωςθσ τεμ. 1 8000 

800
0 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β17 
Επωαςτικόσ κλίβανοσ 
με ψφξθ τεμ. 1 5300 

530
0 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β19 
Λουτρό υπεριχων 10 
λίτρων με κζρμανςθ τεμ. 1 2000 

200
0 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β20 Αποςτακτικι ςυςκευι τεμ. 1 1500 
150

0 
Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β21 
Θάλαμοσ νθματικισ 
ροισ τεμ. 1 7850 

785
0 

Βιολ- 
Μικροβιλ. 

Β22 

 ςυςκευζσ 
θλεκτροφόρθςθσ για 
πθκτματα αγαρόηθσ 
μεγάλθ τεμ. 1 2000 

200
0 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β23 

Συςκευι 
θλεκτροφόρθςθσ για 
πθκτϊματα αγαρόηθσ 
μικρι τεμ. 1 2000 

200
0 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β24 

Συςκευι 
θλεκτροφόρθςθσ για 
πθκτϊματα 
ακρυλαμίδθσ τεμ. 1 2000 000 

Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β25 Φωτόμετρο ELISA τεμ. 1 8000 
800

0 
Βιολ- 
Μικροβιολ. 

Β26 Πλυςτικό ELISA τεμ. 1 4300 
430

0 
Βιολ- 
Μικροβιολ. 

A23 Μικροςκπια τεμ. 5 1600 
800

0 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A24 
Μικροςκόπιο  με 
κάμερα  τεμ. 1 6500 

650
0 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A25 Στεεοςκόπια  τεμ. 5 1300 650 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A26 
Στερεοςκόπιο με 
κάμερα και φωτιςμό τεμ. 1 

1230
0 

123
00 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 
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Δ20 

αναλυτής 

σύστασηςσώματος

/ζυγός  τεμ. 1 
2150

0 
215

00 
Διατροφ.- 
Εργομετρ. 

Δ21 

Λογιςμικό 
διατροφικισ 
παρακολοφκθςθσ με 
Η/Υ τεμ. 1 5000 

450
0 

Διατροφ.- 
Εργομετρ. 

Δ22 
Ψθφιακόσ ηυγόσ με 
κολϊνα τεμ. 2 1000 

200
0 

Διατροφ.- 
Εργομετρ. 

Δ23 Αναςτθμόμετρα τεμ. 2 200 400 
Διατροφ.- 
Ε γομετρ. 

Δ24 

Πυραμίδα διατροφισ 
με ςετ 40 
προπλαςμάτων τεμ. 2 800 

160
0 

Διατροφ.- 
Εργομετρ. 

Δ25 Δερματοπτυχόμετο τεμ. 1 400 400 
Διατροφ.- 
Εργομτρ. 

Δ26 
Εργομετρικό 
ποδιλατο τεμ. 1 5500 

550
0 

Διατροφ.- 
Εργομετρ. 

Δ27 Εργοςπιρόμετρο τεμ. 1 9800 
980

0 
Δ ατροφ.- 
Εργομετρ. 

Δ28 
Ηλεκτρονικό 
Πιεςόμετρο μπράτςου τεμ. 5 150 750 

ιατροφ.- 
Εργομετρ. 
 

       

 
ΠΑΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 
(ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΝΑ)    

  Είδοσ 
μον
άδα 

Ποςότ
ητα 

Σιμή 
μονά
δασ 

Κός
τοσ Εργαςτήριο 

Δ1 

Κουηίνα αερίου 4 
εςτιϊν με θλεκτρικό 
φοφρνο ανοξείδωτθ τεμ. 1 3800 

380
0 

Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ2 Ψυγείο ανοξείδωτο τεμ. 1 1550 
155

0 
Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ3 
Αορροφθτιρασ 
ανοξείδωτοσ τμ. 1 1500 

150
0 

Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ4 Μπλζντερ ανοξείδωτο τεμ. 1 200 200 
Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ6 
Ζυγαριά τροφισ 600  
ανοξείδωτθ ανά 0,1γρ. τεμ. 1 100 100 

Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ7 
Ζυγαριά τροφισ 12 χγ 
ανοξείδωτθ ανά 2γρ. τμ. 1 170 170 

Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ8 

Πλυντιριο πιάτων 
ανοξείδωτο 
επαγγελματικό τεμ. 1 1500 

150
0 

Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ9 Ερμάριο ανοξείδωτο τεμ. 1 800 800 
Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ14 
Ανοξείδωτοι κάδοι 
απορριμάτων τεμ. 2 55 110 

Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ15 
Λάντηα κλειςτι 
110x70x87 τμ. 1 600 600 

Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 
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Δ16 
Σετ επαγγελματικά 
ταψιά inox ςετ 1 290 290 

Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ17 
Σετκατςαρόλεσ 
επαγγελματικζσ ςετ 1 380 380 

Διατρ. - 
Μεταβ. κουη. 

Δ18 
Β27  

 
 
Σετ τθγάνια 
Ψυγείο δίπορτο 

Σετ 
τεμ 

1 
1 

110 
800 

110 
800 

 
 
Διατ.Μεταβ.
κουη. 
Βιολ.-
Μικροβιολ. 

  
 
 ΠΡΟΠΛΑΜΑΣΑ  

μον
άδα 

ποςότ
ητα 

Σιμή 
μονά
δασ 

Κός
τοσ Εργαςτήριο 

A1 

 Σετ από 24 
Σπονδφλουσ όμοιων 
οςτϊν τεμ. 2 1500 

300
0 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A2 
 Ανκρϊπινο οςτζινο 
Κρανίο, 6 κομμάτια τεμ. 2 1500 

300
0 

Ανατομασ -
Φυςιολ. 

A3 

 Μοντζλο Ανκρϊπινυ 
Σκελετοφ, ευλφγιςτου 
με μυσ και 
ςυνδζςμουσ , με 
λεκάνθ τεμ. 2 700 

140
0 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A4 

Οςφυϊκι Σπονδυλκι 
Στιλθ με ραχιαίο – 
πλάγια   
μεςοςπονδφλιο δίςκο 
ςε πρόπτωςθ τεμ. 2 90 180 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A5 
Μυσ του πδιοφ ε βάςθ 
λεκάνθσ  τεμ. 2 1350 

270
0 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A6 

Μθ αρκρωτόσ 
Ολοκλθρωμζνοσ 
Ανκρϊπινοσ  Σκελετόσ 
με κρανίο 3 
κομματιϊν τεμ. 2 560 

112
0 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A7 
Μυσ του χεριοφ με 
ϊμο τεμ. 2 1230 

246
0 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A8 
Κορμόσ άνδρα με 
κεφάλι τεμ. 2 8700 

174
00 

Ανατομίασ -
Φυςιλ. 

A9  Άρκρωςθ Γονάτου τεμ. 2 150 300 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A10 

Αρκρϊςεισ του 
Αςτραγάλου με 
ςυνδζςμουσ τεμ. 2 280 560 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A11 

Αρκρϊςεισ παλάμθσ 
και δάκτυλων με 
ςυνδζςμουσ τεμ. 2 320 640 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

12 Το μιςό του κεφαλιοφ τεμ 2 570 
114

0 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A13 
Νεφρα και Αιμοφόρα 
Αγγεία ςτο τμιμα του τεμ. 2 1300 

260
0 

Ανατομίασ -
Φυςιολ 
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προςϊπου 

A14 

Πνεφμονεσ με Καρδία, 
Διάφραγμα και 
Λάρυγγα τεμ. 2 620 

124
0 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A15 Ο Πεπτικόσ Σωλινασ τεμ. 2 510 
102

0 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A16 Στομάχι τεμ. 2 260 520 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A17 Συκϊτι  τεμ. 2 110 220 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A18 

Πάγκρεασ ε Σπλινα 
και μζςου του μικροφ 
εντζρου τεμ. 2 180 360 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A19 Ουροποιθτικά όργανα τεμ. 2 510 10 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A20 Ο ροποιθτικά όργανα τεμ. 2 260 520 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A21 
Νεφρό, Νζφρωνασ και 
Σπείραμα τεμ. 2 450 900 

Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

A22 Θθλυκι Λεκάνθ τεμ. 2 1150 
230

0 
Ανατομίασ -
Φυςιολ. 

Δ30 Εξεταςτικό κρεβάτι  τεμ. 1 350 350 
Διατροφ.- 
Εργοετρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟ

ΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  

Σξηαθόζηεο ζαξάληα κία ρηιηάδεο θαη εθαηόλ πελήληα επξώ 

( 480.960,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟ

ΓΗΜΟ 

ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ  

 ΚΑΔ   7131,4121,9749  ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ΣΔΗ/Λ 

ΥΡΟΝΟ  

ΠΑΡΑΓΟΖ  

Όπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Γ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηνπο 

εηδηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΟΖ  

‘Όπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Γ- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηνπο 

εηδηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο 

ΚΡΑΣΖΔΗ Όπσο ν όξνο 9.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο 
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                                                    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β΄ 

                                           ( Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε  14/2011 ) 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ  ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 

1.1.  Οη πξνζθνξέο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνθήξπμεο ππνβάιινληαη κέζα 

ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν ( φπσο παξαθάησ νη φξνη 1.6.1. θαη 1.6.2.), ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία απηήο κπνξεί λα ππνβιεζνχλ θαη ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα ζε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα παξαδνζεί θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (CD) ζε αξρείν Word θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο  

Παξαγξάθνπ 1.10 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β- ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ, ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο θαη γηα κέξνο ηνπ  εμνπιηζκνχ,  ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην Παξάξηεκα Γ΄ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.  

1.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελνο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

1.3. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

1.4. Ζ πξνζθνξά θαηαηίζεηαη απφ ηνλ πξνζθεξφκελν ή λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ηδηνρείξσο 

ζην Σκήκα ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Παξ/ηνο Καξδίηζαο ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ή εθπξφζσπν ηνπ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθπξνζψπεζεο ηα 

νπνία αλ δελ είλαη ζπλεκκέλα ζηελ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη θαηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, εθηφο θαθέινπ ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ. 

Πξνζθνξά ε νπνία ηπρφλ θαηαηίζεηαη ρσξίο παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο ή κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε, σο εθπξφζεζκε. Δθηφο ηεο ηδηφρεηξεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο θαηά ηα 

αλσηέξσ, απηή κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ε 

πξνζθνξά ζα θζάζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

 

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο  

 

1.  ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη   

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ [ γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.], επηθπξσκέλν    

αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ  [γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.]. 

2.  ζηνηρεία  θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ      

χκβνπινο Α.Δ. ηα  ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο  ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ 

δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ 

ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.         

1.5 ην  θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1.5.1. Ζ ιέμε  ΠΡΟΦΟΡΑ  
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1.5.2. Ο πιήξεο  ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα  

[ΣΔΗ/Λ  Παξάξηεκα Καξδίηζαο, Σέξκα Μαπξνκηράιε 43100 Καξδίηζα). 

1.5.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο ( 14/2011). 

1.5.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ( 21-06-2011). 

1.5.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

1.6.  Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

1.6.1. ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, φια ηα δεηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά  θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο.  Σα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ Πίλαθα πεξηερνκέλσλ. 

Σα ηερληθά θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε 

δχν ρσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα πεξηέρεη ηα πξσηφηππα θαη ν 

άιινο αληίγξαθα απηψλ.  

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απφξξηςεο, ζε δχν 

ρσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ 

έλδεημε « ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα πεξηέρεη ηα 

πξσηφηππα θαη ν άιινο αληίγξαθα απηψλ.  

ηνπο δχν (2)  θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ πξσηφηππα «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ»,  ελψ ζηνπο αληίζηνηρνπο δχν (2) θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ αληίγξαθα, 

ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε φια ηα θχιια ησλ 

πξσηφηππσλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα ηίζεηαη ε έλδεημε 

«ΠΡΧΣΟΣΤΠΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ε νπνία θαη ζα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ  

 ελδηαθεξφκελν.  

 

     Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δνζεί ζε ΔURΟ. 

     

     1.6.2. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο    

     ηνπ  θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 

     δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπο, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηφηε  

           απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε  

           «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

           1.6.3. Δπί πνηλή απόξξηςεο νη πξνζθέξνληεο ζηελ  «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

           ππνρξενύληαη λα  πεξηγξάθνπλ απηνηειώο ην θάζε  πξνζθεξόκελν είδνο, ην    

νπνίν ζα θέξεη ηελ αξίζκεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ-ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο.  

1.7. Ζ  απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ.  

1.8. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.  

1.9. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1.9.1.Απνζθξαγίδνληαη ν Δμσηεξηθφο Φάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ησλ Σερληθψλ 

πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο θαηά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ ππνγξάθεηαη θαη 

ζθξαγίδεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία. 

1.9.2. Μεηά  ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ νη ζπκκεηέρνληεο εηδνπνηνχληαη αξκνδίσο ζε νξηζκέλε εκέξα 
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θαη ψξα γηα λα ηνπο αλαθνηλσζεί πνηνη γίλνληαη δεθηνί θαη πνηνη απνξξίπηνληαη θαη ηνπο 

ιφγνπο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Σν ζρεηηθφ πξνο ηνχην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο απνζηέιιεηαη ζε 

απηνχο κε ηειενκνηνηππία (θαμ) ε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν καδί κε ηελ παξαπάλσ 

εηδνπνίεζε. Ζ εηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα γίλεη θαη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ 

έρεη ιήμεη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ. 

1.9.3. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηνλ έιεγρν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

απηψλ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ  έιαβαλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί  πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

1.9.4. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ – 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ – απνδεθηέο,  δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

1.9.5. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. 

Δάλ ππάξρεη ζηελ  πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη   κνλνγξακκέλε  απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε αξκφδηα Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ  θαη Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα 

θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ζ’ απηήλ έρνπλ γίλεη δηνξζψζεηο ζε βαζκφ πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.9.6. Πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθνληαη θαηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ: 

Όζνη ππνβάιινπλ  πξνζθνξά ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ. 

1.10.Δπί πνηλή απόξξηςεο ν πξνζθέξσλ ζα δειώλεη αλαιπηηθά ηελ ζπκκόξθσζε ή 

απόθιηζε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Γηαθήξπμεο. Δθηόο από ην θύιιν πκκόξθσζεο, ε Σερληθή Πξνζθνξά πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη πιήξε απηνηειή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο, κε ηνλ 

αύμνληα αξηζκό ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Παξνύζαο 

Γηαθήξπμεο.  Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο  δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ 

αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 

θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

1.11. Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηώδε απόθιηζε θαη ε πξνζθνξά 

ζα απνξξίπηεηαη. 

1.12. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ  θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ 

ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη  γηα ην ρξφλν πνπ 

απνδέρηεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Ζ ηζρχο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο είλαη 

εθαηφλ πελήληα (150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ.  Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί 

λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην ΣΔΗ Λάξηζαο  πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα 

εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ  θαηά αλψηαην φξην. Ζ αλαθνίλσζε ηεο 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξνκεζεπηή  κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. Οη ππνςήθηνη 

πξνκεζεπηέο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε, πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο 

πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

     -  έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε θαη  

     -  θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ηεο ζπκκεηνρήο, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα  

1.13 Δπηζεκαίλεηαη  φηη: 
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1.13.1. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.    

Δλαιιαθηηθέο  πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη.  Δάλ ππνβιεζνύλ ηπρόλ ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο, δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Ο δηαγσληδόκελνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη 

ηέηνηαο θύζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνύηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή 

λα επηθαιεζζεί ιόγνπο θαηά ηεο απόξξηςεο ησλ παξαπάλσ απηώλ.  

           1.13.2. Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ  ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε  

            ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη  

θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ             

ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ, είηε χζηεξα  απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά 

απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ). 

εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

2. ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ  

 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ  138 θαη 182 

ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 

εηψλ.  

 

3. ΣΗΜΔ   

       

    3.1. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε  EURO,γηα παξάδνζε φπσο εηδηθφηεξα 

αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

    Ζ ηηκή  ζα αλαγξάθεηαη  νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο γηα θάζε είδνο ρσξηζηά. 

    3.2. Ζ ηηκή ζα δίδεηαη σο εμήο: 

      -     Σηκή ρσξίο Φ.Π.Α. 

      -     Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγεηαη ην πξνζθεξφκελν πιηθφ. 

    Ζ  αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε EURO, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά   

    ςεθία  (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ  

    ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ, εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ  

    ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ( 5) θαη πξνο ηα θάησ, εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ  

     πέληε (5). 

     Δπηζεκαίλεηαη  φηη εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, νη  

     πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

     Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή                           

     παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο  

     θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ  

     πξνζθέξεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

  

4. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ    

 

      4.1. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ απφ ηελ δηαθήξπμε εηδψλ, νξίδεηαη ζην  

      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ- ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα  

      ππνγξαθήο  ηεο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ην είδε κέζα  

      ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

      παξαδνζνχλ ηα είδε κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ  

      αλάδνρν, ηνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ ΣΔΗ  

      Λάξηζαο νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο απφ ηνλ θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ. (Π.Γ. 

      118/2007).  Όηαλ ν αλάδνρνο επηθαιείηαη αλψηεξε βία, θέξλεη απνθιεηζηηθά θαη       

      νινθιεξσηηθά  απηφο, ην βάξνο ηεο απνδείμεψο ηεο. ηεξείηαη φκσο ην δηθαίσκα λα ηελ     
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      επηθαιεζζεί, αλ δελ ηελ αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα  

      απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο  αθφηνπ ζπκβνχλ ηα     

      πεξηζηαηηθά πνπ ηελ ζπληζηνχλ θαη πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ζην   

      ζχλνιν ηεο ην έξγν πνπ ηνπ αλαηέζεθε. 

      4.2. Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή Παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

      α. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ Δπηηξνπή 

      Παξαιαβήο, ε νπνία νξίδεηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ            

      Πξσηφθνιιν. 

 

5. ΠΛΖΡΧΜΖ  

 

       5.1. Ζ πιεξσκή δηελεξγείηαη γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ  

       Ζ δηαδηθαζία πιεξσκήο είλαη απηή πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί   

       Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θαη ινγηζηηθνχ Ν.Π.Γ.Γ. ( Ν.2382/95 θαη Ν.Γ. 496/74).  

 

6. ΔΝΣΑΔΗ – ΠΡΟΦΤΓΔ- ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ  

     

       6.1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο  

       πξνκεζεπηή ζ’ απηφλ θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ  

       θαηαθπξσηηθή απφθαζε. 

       6.2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ  

       φξγαλν ηνπ θνξέα σο εμήο: 

  6.2.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ  

δηαζηήκαηνο   απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία   δηελέξγεηαο 

ηνπ  δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο  απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη 

νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ  φξγαλν ηνπ 

θνξέα πνπ δηελήξγεζε ηνλ δηαγσληζκφ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6.2.2. Καηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ΄απηφλ ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο 

σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα  δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε 

εκέξα. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά 

εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ  απνηειεζκάησλ  ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην 

αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά ηελ γλσκνδφηεζε 

απηνχ.  

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά ζ’ απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο 

ππνβνιήο ηεο. 

6.2.3. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ 

θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή 

παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ έλζηαζε θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο 

δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ πξνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.  Ζ 

έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 

εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

6.2.4. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 

αθνξά ηελ λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6,8 θαη 8
α
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ηνπ Π.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, αθφηνπ 

ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο 

άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν(2) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε 

εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη 

ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα(10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.  

6.2.5. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο εθηφο απφ 

ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

6.2.6. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηε ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθήο ηνπο 

θξνληίδα.. 

6.2.7. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, λα ππνβάιεη πξνζθπγή κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζην βηβιίν 

πνπ ηεξείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ θνξέα. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην 

αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε 

νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.  

6.2.8. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2522/97 (ΦΔΚ 

178/Α/97), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 

3377/2005 (ΦΔΚ 202/19-8-05 η.Α΄, ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο  έλζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ηδίνπ σο άλσ 

Π.Γ./ηνο, απαηηείηαη  λα πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. Σν 

πνζφ ηνπ παξαβφινπ είλαη ίζν κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο 

πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ησλ ππφ παξνρή εηδψλ.. Σν χςνο ηνπ φκσο δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξν ησλ 1.000 επξψ θαη κεγαιχηεξν ησλ 5.000 επξψ. Σν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 

(«παξάβνια απφ θάζε αηηία»).  

6.3.      Γηα ηηο πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα ηζρχεη ν Ν.2522/97  

            (άξζξα 1 – 5). 

6.4.      Απαγνξεχεηαη  ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσλ απνξξενπζψλ 

            Τπνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ε εθρψξεζε, ε ελερπξίαζε ησλ Απαηηήζεσλ    

            Σνπ Αλαδφρνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.   

 

7 . ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ. 

 

             7.1. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο   

             θαη  αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα. Απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  

             πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε  

             ηεο αλαθνίλσζεο πξνζθνκίδνληαο ηελ απαξαίηεηε  εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο  

             εθηέιεζεο, ηνπ άξζξνπ 8.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, ε νπνία  παξακέλεη ζην ΣΔΗ 

             Λάξηζαο κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

             7.2. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ  

             πξνζεζκία  πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε,  

             θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά  έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ   

             θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ πεγάδεη απ’ απηήλ κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ  

             ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θπξψζεηο. 

             7.3. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο εθφζνλ  
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             δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο  ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηδηαίηεξα εθφζνλ δελ  

             παξαδψζεη ην πξνβιεπφκελν είδνο  κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν  

             παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κε ηελ λφκηκε δηαδηθαζία. Με ηελ απφθαζε γηα έθπησζε  

             ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαζνξίδνληαη θαη νη επηβαιιφκελεο θπξψζεηο, ζχκθσλα κε  

             ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δλδερφκελε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δελ ζα  

             αιινηψλεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

7.4. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε ζχκβαζε φηαλ  

             ε κε  έγθαηξε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή ε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ  

             ππνρξεψζεσλ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο ή ζε ιφγνπο αλσηέξαο  

             βίαο, ε επίθιεζε, ε απφδεημε ηεο νπνίαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

. 8.  ΔΓΓΤΖΔΗ  

 

8.1. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην 5% ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο  ησλ 

δεηνχκελσλ   απφ ηελ δηαθήξπμε πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

8.2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζα πξνζθνκηζζεί 

ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε θαη ζα αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

8.3. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζα εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ή άιια λνκηθά πξφζσπα  πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηα θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη ζε θξάηε 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ (Κ.Π.Γ.).  

 

9. ΚΡΑΣΖΔΗ 

 

             9.1. ΄Οιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βάζε ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη    

             παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, κε ζπληειεζηή 4%. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 14/2011) 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ 

ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Γηα  ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο  αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ 

έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα «Οκάδεο θαη 

ζπληειεζηέο θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο», φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Όια ηα επί κέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. 

Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ  βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110  

βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 

δεθαδηθά ςεθία θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ . 

Οη νκάδεο θαη ζπληειεζηέο θξηηεξίσλ κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ    

 

Α/Α                                    ΚΡΗΣΖΡΗΑ  ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ  

  ΟΜΑΓΑ Α’  

1. Κόζηνο  

2. πκθσλία πξνζθνξάο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

35 

3. Πνηόηεηα θαη Απνδνηηθόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ ζύκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

20 

4. Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

εμνπιηζκνύ 

15 

   

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 70 

  ΟΜΑΓΑ  Β’  

1. Σερληθή ππνζηήξημε, πνηόηεηα SERVICE, ζπληήξεζε – 

δύν ρξόληα θαη αληαιιαθηηθά 10 ρξόληα  

15 

2. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο έλα ρξόλν 10 

3. Υξόλνο παξάδνζεο 5 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 30 

                                     ΤΝΟΛΟ  100 
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Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

 

Ζ ζπγθξηηηθή ηηκή Κ θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο παξνρήο ησλ απαηηνπκέλσλ 

απφ ηελ δηαθήξπμε ππεξεζηψλ. Γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί 

ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 

ηελ πεξίπησζε ππεξβνιηθά ρακειήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε θαη αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο είδνπο/ ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ ηηο εμαηξεηηθά 

επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ην είδνο/ ηελ 

πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο θ.ι.π.). Δάλ κεηά ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο θαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

Γ. ΣΔΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά,  

κε έκθαζε ζηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαηηήησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Ζ βαξχηεηα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο είλαη 70% θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 30%. Γηα 

ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ε επηηξνπή ζα πξνβεί ζηα παξαθάησ: 

- Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

- Αμηνιφγεζε  ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε 

πξνεγνχκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο. 

- Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο κε βάζε 

ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Λi = 0,7* (Bi/Bmax ) + 0,3 * (Kmin /Ki). 

Όπνπ: 

Bmax: ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά  

Bi:  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i 

Kmin: Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Ki:  Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιύηεξν Λ. 

 

Γ. ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 

1. Κάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη  

ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Χο έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ ζεσξείηαη  θαη ε 

πξνζθφκηζε απιψλ θσηνηππηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

2. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο  

      απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

      Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη 

      σο επνπζηψδεηο, νπφηε ζεσξνχληαη απνδεθηέο. Απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο   

      δηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ  

      παξνχζα σο απαξάβαηνη  φξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ   

      απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

3. Πξνζθνξά κε ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζα απνξξίπηεηαη  

      σο απαξάδεθηε.  

4. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο  

      απαξάδεθηε.  
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5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,  

απνξξίπηεηαη  σο απαξάδεθηε. 

6. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη νπζηψδεο  απφθιηζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ  

ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

7. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε  

      πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

8. Πξνζθνξέο πνπ ην  ηίκεκά  ηνπο ππεξβαίλεη ηελ  πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε  

απνξξίπηνληαη  σο απαξάδεθηεο. 

9. Σν ΣΔΗ Λάξηζαο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία  

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη  

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ νη  

πξνζθεξφκελε ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, νη πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη.  

10. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ  πξνθχςνπλ  

Απνξξίςεηο ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην 

νπνίν ηεθκεξηψλεη ηελ απφξξηςε.  

11. Σν ΣΔΗ Λάξηζαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλάιεςεο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ρσξίο θακία ππνρξέσζε ή επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ 

[ππνςεθίσλ αλαδφρσλ].  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Γηα πξνκήζεηα επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ, κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ  γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο  Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο  ηνπ Παξ/ηνο Καξδίηζαο 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 14/2011 ) 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
 

 

 

 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ      

  Είδοσ μονάδα 

πος
ότη
τα 

Σιμή 
μονάδ
ασ Κόςτοσ Εργαςτήριο 

ΧΒ1 Φαςματοφωτόμετρο διπλισ δζςμθσ τεμ. 1 11500 11500 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ2 Φυγόκεντροσ  τεμ. 1 7000 7000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ3 Υδατόλουτρο τεμ. 2 2000 4000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ4 pH μετρο  τεμ. 3 250 750 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ5 Αναδευτιρεσ vortex τεμ. 5 300 1500 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ6 
Θερμαινόμενοι μαγνθτικοί 
αναδευτιρεσ τεμ. 5 400 2000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ7 Μαγνθτικοί αναδευτιρεσ τεμ. 5 300 1500 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ8 Επωαςτικόσ κλίβανοσ τεμ. 2 2000 4000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ9 Σφςτθμα BOD ςετ 1 5000 5000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ10 Σφςτθμα COD με φωτόμετρο ςετ 1 8500 8500 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ11 
αζριοσ χρωματογράφοσ GC με 
δειγματολιπτθ  ςετ 1 24000 24000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ12 Εκπαιδευτικι χρωματογραφία GC ςετ 1 8000 8000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ13 Συςκευι υπερκακαροφ νεροφ τεμ. 1 7000 7000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ14 Καταψφκτθσ -80C διπλισ πόρτασ τεμ. 1 7000 7000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ15 Εργαςτθριακόσ ηυγόσ 5 δεκαδικϊν τεμ. 1 4300 4300 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ16 Εργαςτθριακόσ ηυγόσ 4 δεκαδικϊν τεμ. 1 3000 3000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ17 
Εργαςτθριακόσ ηυγόσ 2 δεκαδικϊν 1,5 
kg τεμ. 2 1000 2000 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ18 Ηλεκτρονικά κερμόμετρα 200°C τεμ. 2 100 200 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ19 Υδραργυρικά κερμόμετρα 200°C τεμ. 5 40 200 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ22 Ιοντοανταλλακτικι ςτιλθ τεμ. 1 350 350 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

ΧΒ23 Αγωγιμόμετρο τεμ. 1 800 800 Χθμείασ Βιοχθμείασ 

Τ1 Φαςματοφωτόμετρο μονισ δζςμθσ τεμ. 1 5500 5500 Τροφίμων 

Τ2 Υδατόλουτρο ανακινοφμενο τεμ. 1 2300 2300 Τροφίμων 

Τ3 Φυγόκεντροσ  τεμ. 1 7000 7000 Τροφίμων 

Τ4 pH μετρο  τεμ. 1 250 250 Τροφίμων 

Τ5 Αναδευτιρεσ vortex τεμ. 5 300 1500 Τροφίμων 



 27 

Τ6 
Θερμαινόμενοι μαγνθτικοί 
αναδευτιρεσ τεμ. 5 400 2000 Τροφίμων 

Τ7 Μαγνθτικοί αναδευτιρεσ τεμ. 5 300 1500 Τροφίμων 

Τ8 Επωαςτικόσ κλίβανοσ τεμ. 2 2000 4000 Τροφίμων 

Τ9 Συςκευι Kjedahl τεμ. 1 27000 27000 Τροφίμων 

Τ10 
Συςκευι Soxhlet πνευματικι 
αυτόματθ τεμ. 1 25000 25000 Τροφίμων 

Τ11 Φοφρνοσ καφςθσ τεμ. 1 3000 3000 Τροφίμων 

Τ12 Χρωματόμετρα εκπαιδευτικά τεμ. 5 1000 5000 Τροφίμων 

Τ13 Εργαςτθριακό διακλαςίμετρο τεμ. 1 12000 12000 Τροφίμων 

Τ14 Συςκευι μζτρθςθσ υγραςίασ με IR τεμ. 1 5500 5500 Τροφίμων 

Τ15 
Ψθφιακό χρωματόμετρο  ελαίων 
λιπαρϊν υλϊν και τροφίμων τεμ. 1 23000 23000 Τροφίμων 

Τ16 Συςκευζσ Soxlet (υάλινεσ) τεμ. 5 900 4500 Τροφίμων 

Τ17 Θερμομανδφεσ 20 λίτρων τεμ. 5 3000 15000 Τροφίμων 

Τ18 Αυτόματο ψθφιακό πολαρίμετρο τεμ. 1 17000 17000 Τροφίμων 

Τ19 Αυτόματθ προχοΐδα τεμ. 1 2500 2500 Τροφίμων 

Τ20 
Ψθφιακό φορθτό  χρωματόμετρο 
τροφίμων τεμ. 1 12000 12000 Τροφίμων 

Β1 Φαςματοφωτόμετρο μονισ δζςμθσ τεμ. 1 5500 5500 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β2 Υδατόλουτρο τεμ. 2 2000 4000 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β3 
Φυγόκεντροσ  με επιπλζον κεφαλζσ 
για falcon, eppendorf τεμ. 1 8500 8500 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β4 pH μετρο τεμ. 1 250 250 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β5 Αναδευτιρεσ vortex τεμ. 5 300 1500 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β6 
Θερμαινόμενοι μαγνθτικοί 
αναδευτιρεσ τεμ. 5 400 2000 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β7 Μαγνθτικοί αναδευτιρεσ τεμ. 5 300 1500 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β16 Κλίβανοσ υγρισ αποςτείρωςθσ τεμ. 1 8000 8000 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β17 Επωαςτικόσ κλίβανοσ με ψφξθ τεμ. 1 5300 5300 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β19 
Λουτρό υπεριχων 10 λίτρων με 
κζρμανςθ τεμ. 1 2000 2000 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β20 Αποςτακτικι ςυςκευι τεμ. 1 1500 1500 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β21 Θάλαμοσ νθματικισ ροισ τεμ. 1 7850 7850 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β22 
 ςυςκευζσ θλεκτροφόρθςθσ για 
πθκτϊματα αγαρόηθσ μεγάλθ τεμ. 1 2000 2000 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β23 
Συςκευι θλεκτροφόρθςθσ για 
πθκτϊματα αγαρόηθσ μικρι τεμ. 1 2000 2000 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β24 
Συςκευι θλεκτροφόρθςθσ για 
πθκτϊματα ακρυλαμίδθσ τεμ. 1 2000 2000 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β25 Φωτόμετρο ELISA τεμ. 1 8000 8000 Βιολ- Μικροβιολ. 

Β26 Πλυςτικό ELISA τεμ. 1 4300 4300 Βιολ- Μικροβιολ. 

A23 Μικροςκόπια τεμ. 5 1600 8000 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A24 Μικροςκόπιο  με κάμερα  τεμ. 1 6500 6500 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A25 Στερεοςκόπια  τεμ. 5 1300 6500 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A26 Στερεοςκόπιο με κάμερα και φωτιςμό τεμ. 1 12300 12300 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

Δ20 
αναλυτής σύστασης 

σώματος/ζυγός  τεμ. 1 21500 21500 Διατροφ.- Εργομετρ. 
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Δ21 
Λογιςμικό διατροφικισ 
παρακολοφκθςθσ με Η/Υ τεμ. 1 5000 4500 Διατροφ.- Εργομετρ. 

Δ22 Ψθφιακόσ ηυγόσ με κολϊνα τεμ. 2 1000 2000 Διατροφ.- Εργομετρ. 

Δ23 Αναςτθμόμετρα τεμ. 2 200 400 Διατροφ.- Εργομετρ. 

Δ24 
Πυραμίδα διατροφισ με ςετ 40 
προπλαςμάτων τεμ. 2 800 1600 Διατροφ.- Εργομετρ. 

Δ25 Δερματοπτυχόμετρο τεμ. 1 400 400 Διατροφ.- Εργομετρ. 

Δ26 Εργομετρικό ποδιλατο τεμ. 1 5500 5500 Διατροφ.- Εργομετρ. 

Δ27 Εργοςπιρόμετρο τεμ. 1 9800 9800 Διατροφ.- Εργομετρ. 

Δ28 Ηλεκτρονικό Πιεςόμετρο μπράτςου τεμ. 5 150 750 
ιατροφ.- Εργομετρ. 
 

       

 
ΠΑΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΗ 
ΚΟΤΖΙΝΑ)    

  Είδοσ 
μονάδ
α 

Ποςό
τητα 

Σιμή 
μονάδ
ασ Κόςτοσ Εργαςτήριο 

Δ1 
Κουηίνα αερίου 4 εςτιϊν με θλεκτρικό 
φοφρνο ανοξείδωτθ τεμ. 1 3800 3800 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ2 Ψυγείο ανοξείδωτο τεμ. 1 1550 1550 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ3 Απορροφθτιρασ ανοξείδωτοσ τεμ. 1 1500 1500 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ4 Μπλζντερ ανοξείδωτο τεμ. 1 200 200 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ6 
Ζυγαριά τροφισ 600 γ ανοξείδωτθ 
ανά 0,1γρ. τεμ. 1 100 100 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ7 
Ζυγαριά τροφισ 12 χγ ανοξείδωτθ ανά 
2γρ. τεμ. 1 170 170 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ8 
Πλυντιριο πιάτων ανοξείδωτο 
επαγγελματικό τεμ. 1 1500 1500 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ9 Ερμάριο ανοξείδωτο τεμ. 1 800 800 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ14 Ανοξείδωτοι κάδοι απορριμάτων τεμ. 2 55 110 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ15 Λάντηα κλειςτι 110x70x87 τεμ. 1 600 600 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ16 Σετ επαγγελματικά ταψιά inox ςετ 1 290 290 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ17 Σετ κατςαρόλεσ επαγγελματικζσ ςετ 1 380 380 Διατρ. - Μεταβ. κουη. 

Δ18 
Β27  

 
 
Σετ τθγάνια 
Ψυγείο δίπορτο 

Σετ 
τεμ 

1 
1 

110 
800 

110 
800 

 
 
Διατ.Μεταβ.κουη. 
Βιολ.-Μικροβιολ. 

  
 
 ΠΡΟΠΛΑΜΑΣΑ  

μονάδ
α 

ποςό
τητα 

Σιμή 
μονάδ
ασ Κόςτοσ Εργαςτήριο 

A1 
 Σετ από 24 Σπονδφλουσ όμοιων 
οςτϊν τεμ. 2 1500 3000 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A2 
 Ανκρϊπινο οςτζινο Κρανίο, 6 
κομμάτια τεμ. 2 1500 3000 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A3 

 Μοντζλο Ανκρϊπινου Σκελετοφ, 
ευλφγιςτου με μυσ και ςυνδζςμουσ , 
με λεκάνθ τεμ. 2 700 1400 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A4 
Οςφυϊκι Σπονδυλικι Στιλθ με 
ραχιαίο – πλάγια   μεςοςπονδφλιο τεμ. 2 90 180 Ανατομίασ -Φυςιολ. 
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δίςκο ςε πρόπτωςθ 

A5 Μυσ του ποδιοφ με βάςθ λεκάνθσ  τεμ. 2 1350 2700 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A6 

Μθ αρκρωτόσ Ολοκλθρωμζνοσ 
Ανκρϊπινοσ  Σκελετόσ με κρανίο 3 
κομματιϊν τεμ. 2 560 1120 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A7 Μυσ του χεριοφ με ϊμο τεμ. 2 1230 2460 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A8 Κορμόσ άνδρα με κεφάλι τεμ. 2 8700 17400 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A9  Άρκρωςθ Γονάτου τεμ. 2 150 300 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A10 
Αρκρϊςεισ του Αςτραγάλου με 
ςυνδζςμουσ τεμ. 2 280 560 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A11 
Αρκρϊςεισ παλάμθσ και δάκτυλων με 
ςυνδζςμουσ τεμ. 2 320 640 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A12 Το μιςό του κεφαλιοφ τεμ. 2 570 1140 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A13 
Νεφρα και Αιμοφόρα Αγγεία ςτο 
τμιμα του προςϊπου τεμ. 2 1300 2600 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A14 
Πνεφμονεσ με Καρδία, Διάφραγμα και 
Λάρυγγα τεμ. 2 620 1240 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A15 Ο Πεπτικόσ Σωλινασ τεμ. 2 510 1020 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A16 Στομάχι τεμ. 2 260 520 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A17 Συκϊτι  τεμ. 2 110 220 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A18 
Πάγκρεασ με Σπλινα και μζςου του 
μικροφ εντζρου τεμ. 2 180 360 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A19 Ουροποιθτικά όργανα τεμ. 2 510 1020 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A20 Ουροποιθτικά όργανα τεμ. 2 260 520 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A21 Νεφρό, Νζφρωνασ και Σπείραμα τεμ. 2 450 900 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

A22 Θθλυκι Λεκάνθ τεμ. 2 1150 2300 Ανατομίασ -Φυςιολ. 

Δ30 Εξεταςτικό κρεβάτι  τεμ. 1 350 350 Διατροφ.- Εργομετρ. 
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ 

ΚΑΗ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ 
 

 

ΥΒ1. ΦΑΜΑΣΟΦΧΣΟΜΔΣΡΟ ΟΡΑΣΟΤ-ΤΠΔΡΗΧΓΟΤ 
Φαζκαηνθσηφκεηξν νξαηνχ-ππεξηψδνπο δηπιήο δέζκεο θαη δηπινχ κνλνρξσκάηνξα κε 

αλεμάξηεην ππνινγηζηή θαη έγρξσκε νζφλε επίδεημεο φισλ ησλ παξακέηξσλ, παξνπζίαζεο 

θαζκάησλ θακππιψλ θαη απνηειεζκάησλ κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πεξηνρή κέηξεζεο: 190900nm. 

 Δχξνο θαζκαηηθήο γξακκήο: ξπζκηδφκελν ζε βήκαηα απφ 0.1 εσο 5nm. 

 Αθξίβεηα κήθνπο θχκαηνο: 0.3nm. 

 Δλδεημε κήθνπο θχκαηνο : αλά 0.1 nm. 

 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο δηφξζσζεο ηνπ κήθνπο θχκαηνο. 

 Να πεξηιακβάλεη δχν κνλνρξσκάησξεο γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο. 

 Να πεξηιακβάλεη δχν ιπρλίεο, κία αινγφλνπ θαη κία δεπηεξίνπ κε απηφκαηε ελαιιαγή 

κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ην επηιεγφκελν κήθνο θχκαηνο. 

 Σαρχηεηα ζάξσζεο: λα έρεη δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο ζάξσζεο ξπζκηδφκελεο κεηαμχ 

πεξίπνπ 150 θαη 2500nm/min. 

 Δπαλαιεςηκφηεηα κήθνπο θχκαηνο: πεξίπνπ 0.1nm. 

 Σν δηαρεφκελν θσο λα είλαη κηθξφηεξν απφ 0.0003%. 

 Ζ πεξηνρή θσηνκέηξεζεο λα είλαη: 

 απνξξφθεζε: -4 εσο +5 Abs. 

 δηαπεξαηφηεηα: 0 εσο 1000% Σ πεξίπνπ. 

 αλάθιαζε: απφ 0 εσο 1000% πεξίπνπ. 

 Αθξίβεηα θσηνκέηξεζεο: 0.004 Abs ή θαιχηεξε. 

 Δπαλαιεςηκφηεηα θσηνκέηξεζεο: 0.002 Abs ή θαιχηεξε. 

 Ζ απφθιηζε (drift) ηεο βαζηθήο γξακκήο λα είλαη θαιχηεξε απφ 0.0005 Abs/hour. 

 Ζ επηπεδφηεηα ηεο βαζηθήο γξακκήο λα είλαη θαιχηεξε απφ 0.002 Abs. 

 

Λνγηζκηθφ 

Να αθνινπζείηαη απφ ινγηζκηθφ ειέγρνπ ηνπ νξγάλνπ θαη επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ, 

πνπ λα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Windows ΥP ή λεψηεξα  θαη λα έρεη ηηο αθφινπζεο 

δπλαηφηεηεο: 

 

Μέζνδνο επεμεξγαζίαο θάζκαηνο 

 χγθξηζε πνιιαπιψλ θαζκάησλ θαη ζρεηηθή επεμεξγαζία κεηαμχ ηνπο. 

 Λεηηνπξγία zoom ησλ θαζκάησλ, απηφκαηεο αιιαγήο θιίκαθαο θαη δπλαηφηεηα 

επαλαθνξάο ησλ αξρηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 Γπλαηφηεηα αλαγξαθήο ζρνιίσλ ζην γξάθεκα. 

Λεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζηελ κέζνδν επεμεξγαζίαο θάζκαηνο: 

 Καλνληθνπνίεζε (normalization), ηηκή θσηνκέηξεζεο ζε επηιεγφκελα κήθε θχκαηνο, 

ππνινγηζκφο επηθάλεηαο θνξπθήο. 

 Μεηαζρεκαηηζκνί: 1
ε
 έσο 4

ε
 παξάγσγνο, εμνκάιπλζε θάζκαηνο, αλαζηξνθή θάζκαηνο, 

ηεηξαγσληθή ξίδα, θπζηθφο ινγάξηζκνο, δχλακε θάζκαηνο, κεηαηξνπή απφ απνξξφθεζε 

ζε δηαπεξαηφηεηα, εθζεηηθή κεηαηξνπή, κεηαηξνπή kubelka-Munk. 
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 Μέζνο φξνο, παξεκβνιή ζεκείσλ ζην θάζκα (interpolation), αξηζκεηηθέο πξάμεηο 

θάζκαηνο κε θάζκα θαη θάζκαηνο κε αξηζκφ. 

Μέζνδνο θσηνκέηξεζεο θαη πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

 Μέηξεζε ελφο, δχν ή ηξηψλ κεθψλ θχκαηνο ή πεξηνρήο κήθνπο θχκαηνο (θάζκα) κε 

ηθαλφηεηα  πξνζδηνξηζκνχ κεγίζηνπ θνξπθψλ, ή επηθάλεηαο θνξπθήο γηα πνζνηηθή 

αλάιπζε. 

 Τπνινγηζκφο θακππιψλ αλαθνξάο κε ζπληειεζηή ελφο ή πνιιαπιψλ ζεκείσλ θαη 

δεκηνπξγία θακπχιεο 1
νπ

, 2
νπ

 ή 3
νπ

 βαζκνχ, κε δπλαηφηεηα λα δηέξρεηαη απφ ηελ αξρή 

ησλ αμφλσλ ή φρη. 

 Φσηνκέηξεζε κε απεξηφξηζην αξηζκφ πξνθαζνξηζκνχ ζπλαξηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε, φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

δηαίξεζε, πνι/ζκφο, ινγάξηζκνο, παξελζέζεηο, εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο, θ.ι.π. 

 Οη ζπλαξηήζεηο λα κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιά κήθε θχκαηνο, 

ζπληειεζηέο, ζηαζεξέο θαζψο θαη άιιεο ζπλαξηήζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί 

πξνεγνπκέλσο. 

 Δλδεημε PASS/FAIL, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. 

Μέζνδνο θηλεηηθήο 

 Δκθάληζε / ζχγθξηζε πνιιαπιψλ θακππιψλ θηλεηηθήο. 

 Μέηξεζε απινχ ή δηπινχ κήθνπο θχκαηνο (δηαθνξά ή ιφγνο). 

 Δκθάληζε θηλεηηθψλ κε ηνπο πίλαθεο Michaelis-Menten θαη γξαθηθψλ. 

 Τπνινγηζκνί ελδπκηθψλ θηλεηηθψλ (κε κνλαδηαία θπςειίδα, ή κε ην ζχζηεκα πνιιαπιψλ 

θπςειίδσλ). 

 

Να πεξηιακβάλεη πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (PC), κε ηα εμήο ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δπεμεξγαζηή ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ ηχπνπ ηνπιάρηζηνλ δηπινχ ππξήλα. 

 Μλήκε RAM 2 Gb ηνπιάρηζηνλ. 

 θιεξφ δίζθν ηνπιάρηζηνλ 400 Gb. 

 DVD θαη εγγξαθήο. 

 Δγρξσκε νζφλε ηερλνινγίαο ΣFT, 21 inch ηνπιάρηζηνλ. 

 Πιεθηξνιφγην θαη νπηηθφ ελζχξκαην πνληίθη. 

 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηειεπηαίαο γεληάο, φπσο απαηηείηαη απφ ινγηζκηθφ ειέγρνπ θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

 

Να ζπλνδεχεηαη θαη απφ δεχγνο θπςειίδσλ ραιαδία, νπηηθήο δηαδξνκήο 10 mm. 

  

Δηδηθέο απαηηήζεηο 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο παξφκνησλ 

ζπζηεκάησλ. Να θαηαηεζεί θαηάινγνο πειαηψλ. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απαξαηηήησο δηθή ηνπ ηερληθή ππεξεζία εμππεξέηεζεο 

(service), ε νπνία θαηά πξνηίκεζε λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πηζηνπνηεκέλν. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (θαηάινγνο πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζε, 

εμνπιηζκφο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.). 

 Ο θαηαζθεπαζηήο νίθνο ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000. Ο πξνκεζεπηήο, λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο. 

 Να παξέρεηαη πιήξεο, επηαεηήο ηνπιάρηζηνλ θάιπςε ζε αληαιιαθηηθά, θαζψο θαη θάιπςε 

ζε ζπληήξεζε, επηζθεπέο θαη παξνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

εγγχεζεο. 
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 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζε πξαγκαηηθή αλάιπζε κε κέζνδν πνπ ζα ππνδεηρζεί 

απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Όια ηα επηκέξνπο ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ λα απαληεζνχλ κε ηελ ππάξρνπζα ζεηξά ζε 

θχιιν ζπκκφξθσζεο. Οη απαληήζεηο λα ηεθκεξηψλνληαη ζαθψο θαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηα 

θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή Οίθνπ. 

  

ΥΒ2. ΦΤΥΟΜΔΝΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟ 

Δξγαζηεξηαθή ςπρφκελε θπγφθεληξνο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο λα  είλαη  20.000 rpm  απφιπηα ειεγρφκελε θαη 

ξπζκηδφκελε απφ ην ρεηξηζηή ,ελψ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ππνδνρείο θαη ζήθεο λα είλαη 

ηθαλή  γηα θπγνθέληξηζε θηαιηδίσλ 50 θαη 15 ml κε κέγηζηε ηαρχηεηα είλαη πξάγκαηη  15.000 

rpm. 

     2. Να δηαζέηεη ςεθηαθφ ρεηξηζηήξην επηινγήο παξακέηξσλ θπγνθέληξηζεο ,κε 

ελζσκαησκέλν κηθξνεπεμεξγαζηή  θαη πιήξε επηινγή απφ ην ρεηξηζηή, ηφζν ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο  ζε εχξνο 200-20000 rpm, ηεο ζεξκνθξαζίαο  θπγνθέληξηζεο    ζε εχξνο -20 C 

έσο 40 C  φζν θαη ηνπ ρξφλνπ θπγνθέληξηζεο ζε εχξνο απφ 10 δεπηεξφιεπηα έσο 99 ψξεο  

ηνπιάρηζην..    

     3.  Ζ ηαρχηεηα θπγνθέληξηζεο λα  ξπζκίδεηαη απφ 200 έσο 20.000 rpm κε βήκα  10 rpm ή 

θαη κηθξφηεξν , ε ζεξκνθξαζία  λα είλαη απφ -20 C έσο θαη 40 C  κε βήκα 1 C   ελψ ν ρξφλνο  

θπγνθέληξηζεο λα   κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 10 δεπηεξφιεπηα  έσο 59 ιεπηά    κε βήκα 10 

δεπηεξφιεπηα θαη απφ   59 ιεπηά  έσο  99 ψξεο  κε βήκα 1 ιεπηφ ηνπιάρηζην..       

4. Να δηαζέηεη επθξηλέζηαηε, αδηάβξνρε θαη αλζεθηηθή ζε ρψξνπο ρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ  

ςεθηαθή νζφλε, ε νπνία λα  απεηθνλίδεη ηελ ηαρχηεηα  θπγνθέληξηζεο  , ηνλ ππνιεηπφκελν 

ρξφλν  θπγνθέληξηζεο, ηε ζεξκνθξαζία  θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. 

5.     Ζ ζπζθεπή λα   δηαζέηεη αλνμείδσην θάιπκκα ,πνπ δελ ζα  αλνίγεη πνηέ φζν δηαξθεί ε 

πεξηζηξνθή , ε νπνία θαη δελ ζα  αξρίδεη πνηέ πξηλ θιείζεη ην θαπάθη, ζχκθσλα κε φινπο 

ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, πνπ ε ζπζθεπή λα πιεξνί πιήξσο.     

6.   Ζ ζπζθεπή λα  δηαζέηεη θαη manual stop  κε εηδηθή  έλδεημε  ζην πιεθηξνιφγην. 

7.   Απαηηείηαη απμεκέλε  αζθάιεηα κε θακπίλα βηνινγηθήο αζθάιεηαο , ζε πιήξε ζπκθσλία 

κε ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο  αζθαιείαο.   

8.    Να  δηαζέηεη ερεηηθφ ζήκα εηδνπνίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θπγνθέληξηζεο.  

9.  Ζ  πνηφηεηα θαηαζθεπήο λα είλαη απφ αλνμείδσην πςειήο θαζαξφηεηαο ζε ζπκθσλία κε 

φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο.   

10.  Ζ θπγφθεληξνο λα  δέρεηαη πνιχ κεγάιν εχξνο θηαιηδίσλ απφ 1,5 έσο 100 ml  , κε ηε 

ρξήζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ  εμαξηεκάησλ ,φισλ ηνπ απηνχ θαηαζθεπαζηή νίθνπ.  

11.  Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη  παξαδνζεί κε   φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα   (αληάπηνξαο, 

ππνδνρείο) γηα ηαπηφρξνλε  θπγνθέληξηζε 4 θηαιηδίσλ ησλ 50 ml  θαη  8  ησλ 15 ml.   

12. H ζπζθεπή λα  δηαζέηεη δπλαηφηεηα  κλήκεο γηα 90 ηνπιάρηζην  πξνγξάκκαηα, εχθνιεο 

θαη άκεζεο  αιιαγήο θεθαιψλ, ελψ ν ζφξπβνο ιεηηνπξγίαο λα  είλαη κηθξφηεξνο ησλ 60 dBA.  

13.  Σν ζχζηεκα ςχμεο ηεο θπγφθεληξνπ λα είλαη CFC-FREE ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο 

νηθνινγηθέο απαηηήζεηο .  

14.  Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη  παξαδνζεί πιήξε θη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία ζηα 220V /50 Hz  

  

      -Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα 

δειψλεη  φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ 

παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  
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ΥΒ3. ΤΓΑΣΟΛΟΤΣΡΟ 

Δπηηξαπέδην πδαηφινπηξν  κε ηα εμήο  ραξαθηεξηζηηθά 

1. Υσξεηηθφηεηα  ηνπιάρηζην 12 ιίηξσλ. 

2.Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο  κε άκεζε παχζε ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε 

δπζιεηηνπξγίαο  ή ηπρφλ ππεξζέξκαλζεο θιπ. 

3 Δχθνιε ιεηηνπξγία  κε πιεθηξνιφγην αθήο θαη επθξηλή ςεθηαθή νζφλε. 

4. Καηαζθεπή απφ αλνμείδσην πςειήο πνηφηεηαο  ζην ζχλνιν ηεο ζπζθεπήο. 

5. Δχξνο ζεξκνθξαζηψλ  απφ +5 ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο έσο 100 C θαη άλσ κε 

ζηαζεξφηεηα 0,1 C.  

6.. Πιήξεο θη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία ζηα 220V/50 Hz. 

 

 

ΥΒ4. ΦΟΡΖΣΟ ΠΔΥΑΜΔΣΡΟ     

1. Δχξνο κέηξεζεο PH  0,00-14,00,κε δηαρσξηζηηθφηεηα 0,01 θαη αθξίβεηα 0,2 

2. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο κε έλδεημε ζε δεχηεξε νζφλε ζε εχξνο 0 έσο +80 C 

3. Πιήξε πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία θαη ηε ζθφλε  

4. Eχθνιε ρεηξνθίλεηε  βαζκνλφκεζε κε ηε ρξήζε πξφηππσλ δηαιπκάησλ.  

5. Δχθνιε ιεηηνπξγία κε απιφ  ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγην πνπ λα θαιχπηεη πιήξσο 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη ςεθηαθή νζφλε πςειήο επθξίλεηαο. 

6. Γπλαηφηεηα βαζκνλφκεζεο 2 ζεκείσλ. 

      7. Να παξέρεηαη πιήξεο θαη έηνηκν ζε ιεηηνπξγία  κε αιθαιηθέο κπαηαξίεο, βαιηηζάθη 

κεηαθνξάο, ζήθε πξνζηαζίαο   

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  

φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

ΥΒ5. ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ ΧΛΖΝΧΝ (VORTEX)    

1. Δπηθάλεηα  δηακέηξνπ ~6 cm     

2. Δχξνο ζηξνθψλ 2000  rpm . 

3. Απιή θαη εχθνιε ρξήζε. 

4. Ύςνο  ζπζθεπήο έσο  15 εθαηνζηά . 

5. Ηζρχο  έσο 30 WATT.  

6. Καηαζθεπή  πςειήο αληνρήο. 

 

 

ΥΒ6. ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ  

 

1. Δχξνο ζηξνθψλ 100-1400 rpm ηνπιάρηζην πιήξσο ξπζκηδφκελν κε αθξίβεηα 2%.    

2. Δχξνο ζεξκνθξαζίαο  απφ 50-350 C πιήξσο ξπζκηδφκελν κε αθξίβεηα 2 °C. 

3. Γηάκεηξν επηθάλεηαο 145 mm ε κεγαιχηεξε   

4. Τςειφηαηε αζθάιεηα κε  2 αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο  ειέγρνπ  ππεξζέξκαλζεο  

5. Ηζρχο ηνπιάρηζηνλ 800 WATT.  

6. Κεξακηθή εζηία  πςειήο αληνρήο. 

 

ΥΒ7. ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ    

1. Δχξνο ζηξνθψλ 60-1600 rpm ηνπιάρηζηνλ πιήξσο ξπζκηδφκελν κε αθξίβεηα 2%.    

2. Γηάκεηξν επηθάλεηαο 145 mm ε κεγαιχηεξε   

3. Τςειφηαηε αζθάιεηα κε  2 αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο  ειέγρνπ  ππεξζέξκαλζεο  
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4. Μέγηζηνο φγθνο αλάδεπζεο 10 ιίηξα.  

5. Κεξακηθή εζηία  πςειήο αληνρήο. 

 

ΥΒ8. ΔΠΧΑΣΗΚΟ ΚΛΗΒΑΝΟ 

1. Υσξεηηθφηεηα  ηνπιάρηζην 150 ιίηξα. 

2. Δχξνο  ζεξκνθξαζηψλ απφ+ 5 C απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο  + 80 °C. 

3. Να δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή PID γηα πιήξε έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο αλφδνπ 

ζεξκνθξαζίαο θαη αθξίβεηα ζηαζεξφηεηα  

4. Τςειφηαηε νκνηνκνξθία  θαη ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζην ,  0,5C ζε φιν ην εχξνο 

5. Να δηαζέηεη ςεθηαθή νζφλε θαη θηιηθφηαην ζην ρεηξηζηή πιεθηξνιφγην ιεηηνπξγίαο. 

6. Σν εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ λα  είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

7. Ζ  πφξηα λα  είλαη πςειφηαηεο αζθάιεηαο κε αεξνζηεγέο θιείζηκν. 

8. Να δηαζέηεη πάιηλε πφξηα  θαζψο θαη 2  ηνπιάρηζην ξάθηα ηνπνζέηεζεο δεηγκάησλ . 

     9.   Να δηαζέηεη ρξνλνδηαθφπηε απφ 1  min έσο 99 ψξεο ηνπιάρηζην. 

 

ΥΒ9 ΠΛΖΡΔ ΤΣΖΜΑ BOD 

1. Πιήξεο ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ BOD κε φια ηα απαηηνχκελα. 

2. Ζ ζπζθεπή λα  είλαη θαηάιιειε γηα κεηξήζεηο BOD απφ 1 έσο θαη 28 εκέξεο. 

3. Μαλνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο, ρσξίο ηελ ρξήζε Hg. Ζ ζπζθεπή λα δέρεηαη δψδεθα 

(12) θηάιεο BOD νη νπνίεο λα ζπλδένληαη κε αηζζεηήξεο πίεζεο πνπ λα θαηαιήγνπλ 

ζην κηθξνεπεμεξγαζηή. 

4. Ζ πηψζε ηεο πίεζεο απφ ηελ θαηαλάισζε O2 λα  κεηξηέηαη ζπλερψο απφ ηνπο 

ειεθηξνληθνχο αηζζεηήξεο. 

5. Σν CO2 πνπ παξάγεηαη απφ ηελ νμείδσζε ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ λα  δεζκεχεηαη 

απφ θξπζηάιινπο LiOH πνπ ζα  βξίζθνληαη ζε θάζε θηάιε ζε ζθξαγηζκέλε πιαζηηθή 

ζήθε. 

6. Ζ ζπζθεπή λα  δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο γηα ηνλ φγθν δείγκαηνο, ηηκή BOD ζε 

mg/L, ππνινηπφκελνο ρξφλνο κέηξεζεο.  

7. Απηφκαηε εθίλεζζε ηεο κέηξεζεο κφιηο ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεξκνθξαζία ησλ 

δεηγκάησλ.  

8. Πξφζβαζε ζηηο κεηξήζεηο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. 

9. Πεξηνρή κέηξεζεο θαη’ επηινγή: 0 – 40 mg/L, 0 – 80mg/L,              0-200mg/L, 0 – 

400mg/L, 0 – 800mg/L, 0 – 2000mg/L θαη             0 – 4000 mg/L. 

10. Γηάξθεηα ησλ test θαη’ επηινγή: Απφ 3 έσο 28 εκέξεο. 

11. Ζ ζπζθεπή λα  παξέρεηαη καδί  θηάιεο amber glass, θαιψδην,  καγλήηεο αλάδεπζεο,  

θαπάθηα κε αηζζεηήξεο πίεζεο,  καγλεηηθέο ξάβδνπο, θηάιεο νγθνκεηξηθέο , δηάιπκα 

KOH θαη δηάιπκα παξεκπφδηζεο ληηξνπνίεζεο. 

 

 

ΥΒ10 ΠΛΖΡΔ ΤΣΖΜΑ COD ΜΔ ΦΧΣΟΜΔΣΡΟ 

 

1. Να είλαη  έλα  νινθιεξσκέλν ζχζηεκα  θσηνκέηξεζεο  απιήο δέζκεο  ζε εχξνο 390-

900 nm. 

2. Να  δηαζέηεη εχξνο νπηηθήο  ζρηζκήο ηνπιάρηζην  10 nm.  

3. Aθξίβεηα κήθνπο θχκαηνο ηνπιάρηζην   1 nm  

4. Δχθνιε θαη απιή ρξήζε κε απηφκαηε επηινγή κεζφδνπ, κέζσ θηιηθνχ πιεθηξνινγίνπ 

θαη κεγάιεο επθξηλέζηαηεο ςεθηαθήο νζφλεο . 

5. Να  ππάξρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο άλσ ησλ 100  xεκηθψλ παξακέηξσλ ζην λεξφ κε 

πηζηνπνηεκέλεο  ελζσκαησκέλεο θακπχιεο θαη  ηε βνήζεηα ησλ αληίζηνηρσλ 

αληηδξαζηεξίσλ., 



 35 

6. Μεηξψληαη : απνξξφθεζε ζε εχξνο -0,3 έσο 2,5 Α ηνπιάρηζην , δηαπεξαηφηεηα θαη 

ζπγθέληξσζε.  

7. Να εκθαλίδνληαη  επηπιένλ  ε εκεξνκελία κέηξεζεο ,ε ψξα, ν αξηζκφο δείγκαηνο 

θιπ.. 

8. Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο έσο 1000 κεηξήζεσλ  κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

δπλαηφηεηα άκεζεο αλάθιεζεο ηνπο. 

9. Ύπαξμε ελζσκαησκέλνπ ρξνλνκέηξνπ γηα ηηο αλαιχζεηο πνπ απαηηνχλ κέηξεζε 

ρξφλνπ. 

10. Σν θσηφκεηξν λα ιεηηνπξγεί κε  ιπρλία  αινγφλνπ πςειφηαηεο ελέξγεηαο . 

11. Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ Ζ/Τ κε ηε ζχξα RS 232 ηνπ θσηφκεηξνπ. 

12. Ζ ζπζθεπή λα  είλαη πδαηνζηεγήο θαη αλζεθηηθή ζηα ρεκηθά  κε βάζε ηελ 

πηζηνπνίεζε ΗΡ 67,κε αλζεθηηθφηεηα ζηελ πγξαζία θαη ζηελ ζθφλε γηα 

αλζεθηηθφηεηα ζε κεηξήζεηο ζην πεδίν θαη ζην εξγαζηήξην .  

13. Γπλαηφηεηα ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνχ  κέζσ δηαδηθηχνπ .  

14. H ζπζθεπή λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο θνξεηή  κε κπαηαξία, κε ηε ρξήζε 

εμσηεξηθνχ ζηαζκνχ  θφξηηζεο –ελέξγεηαο, ν νπνίνο πξέπεη λα παξέρεηαη     

15. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία 

καο, πνπ λα δειψλεη  φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη 

εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

16. Ζ ζπζθεπή λα  παξέρεηαη πιήξε θη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία  κε φια ηα απαξαίηεηα γηα 

κέηξεζε ηνπ COD  θαζψο θαη κε αληαιιαθηηθή ιπρλία,   θπςειίδεο δηαθφξσλ 

κεγεζψλ  ξάβδνπο  θιπ .φπσο θαη   κε ηα θάησζη  αληηδξαζηήξηα γηα ηνπιάρηζην 100 

αλαιχζεηο αλά παξάκεηξν  

Αλάιπζε Νηηξσδψλ   

Αλάιπζε Νηηξηθψλ   

Αλάιπζε Μαγγαλίνπ   

Αλάιπζε Υαιθνχ  

Αλάιπζε ηδήξνπ   

Αλάιπζε Οιηθνχ ρισξίνπ   

Αλάιπζε Υισξηφλησλ   

Αλάιπζε θιεξφηεηαο   

Αλάιπζε Θετθψλ   

Αλάιπζε COD ρακεινχ εχξνπο,   

Αλάιπζε COD  κεγάινπ εχξνπο, 

Αλάιπζε  Ακκσληαθψλ                      

 

 

 

ΥΒ11 ΑΔΡΗΟ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΟ GC ΜΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΖ  

χζηεκα αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο, απνηεινχκελν απφ ηα παξαθάησ κέξε, ηα νπνία ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο. 

 

1. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ππνδνρήο έσο ηξηψλ (3) εηζαγσγέσλ δείγκαηνο θαη έσο 

ηεζζάξσλ (4) αληρλεπηψλ. 

2. Να δηαζέηεη ζεξκνζηαηνχκελν θιίβαλν ζηειψλ, θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο ψζηε λα 

δέρεηαη δχν ηξηρνεηδείο ζηήιεο. 

3. Πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο απφ 4
o
C πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο έσο 450
o
C, ξπζκηδφκελε ζε βήκα ηνπ 0.1

o
C. 

4. Αθξίβεηα ζεξκνθξαζίαο ±1%. 
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5. Ηθαλφηεηα πνιπγξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζεξκνθξαζίαο κε έσο 20 

αλεμάξηεηα ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ. 

6. Ρπζκφ αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο 250
o
C/min, ξπζκηδφκελν κε βήκα 0.01

 o
C/min. 

7. Υξφλνο ςχμεο (ρσξίο ςπθηηθφ κέζν) απφ 450
o
C έσο 50

o
C ην πνιχ ζε 4 min. 

8. Οκνηνκνξθία ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ θιηβάλνπ θαη ηδηαίηεξα ζε φιε ηελ επηθάλεηα 

πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζηήιεο κε αθξίβεηα δηαθχκαλζεο ±2°C ζε φιε ηελ πεξηνρή 

ζεξκνθξαζηψλ. 

9. Να επηζπλάπηεηαη δηάγξακκα ή πίλαθαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ρξσκαηνγξάθνπ, 

πνπ ζα δείρλεη ηνλ ξπζκφ αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο (ζε βαζκνχο Κειζίνπ αλά ιεπηφ) 

σο πξνο ηελ ζεξκνθξαζία (ζε βαζκνχο).  

10. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ξχζκηζεο ησλ ξνψλ θαη πηέζεσλ, γηα φινπο ηνπο 

δεηνχκελνπο εηζαγσγείο δείγκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γξακκήο split vent 

(θαζνξηζκφο ηνπ ιφγνπ split). Σν ζχζηεκα λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ 

φισλ ησλ ξνψλ ή πηέζεσλ ηνπ θέξνληνο αεξίνπ αθφκε θαη ηεο γξακκήο θαζαξηζκνχ 

(purge) θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηε κέζνδν ζηαζεξήο πίεζεο (constant pressure) θαη κε ηε 

κέζνδν ζηαζεξήο ξνήο ή γξακκηθήο ηαρχηεηαο ζηελ ζηήιε (constant flow ή constant 

velocity). 

11. Να έρεη δπλαηφηεηα αλάιπζεο κε ηελ κέζνδν ηαρείαο ρξσκαηνγξαθίαο (Fast GC). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ λα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ιφγνπ split ζε πηέζεηο άλσ ησλ 

950 kPa (   138 psi), κε ξχζκηζε αλά 0.1 kPa (   0.014 psi) ζε φιν ην εχξνο ηεο πίεζεο 

θαη κέγηζην ξπζκφ ζπλνιηθήο ξνήο άλσ ησλ 1100ml/min. Δπίζεο λα έρεη δπλαηφηεηα 

πνιπγξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ιφγνπ split ζε ηνπιάρηζηνλ 5 ζηάδηα θαη ιφγν 

split ξπζκηδφκελν απφ 0 έσο 10000 πεξίπνπ ζε βήκαηα ηνπ 0,1.  

12. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν κηθξνυπνινγηζηή απφ ηνλ νπνίν ζα ειέγρνληαη θαη ζα 

πξνγξακκαηίδνληαη πιήξσο φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξσκαηνγξάθνπ κέζσ 

ελζσκαησκέλνπ πιεθηξνινγίνπ – ρεηξηζηεξίνπ θαη ελζσκαησκέλεο κεγάιεο νζφλεο 

ελδείμεσλ. 

13. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε γελλήηξηα παικψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ αληρλεπηψλ. ε 

πεξίπησζε κε ελζσκαησκέλεο γελλήηξηαο παικψλ, λα πξνζθεξζεί εμσηεξηθή. 

14. Να ζπλδέεηαη θαη λα ειέγρεηαη πιήξσο απφ εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

κέζσ ινγηζκηθνχ ειέγρνπ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

 

Δηζαγσγέαο δείγκαηνο 

Να πεξηιακβάλεη εηζαγσγέα δείγκαηνο ηχπνπ split/spitless, ν νπνίνο λα κπνξεί λα δερζεί 

ηξηρνεηδείο ζηήιεο δηακέηξνπ απφ 0,10mm έσο 0,53mm (micro - capillary – megabore), θαη 

κε ηα παξαθάησ ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

  

1. Να έρεη απηφλνκν έιεγρν ζεξκνθξαζίαο, ξπζκηδφκελε ζε εχξνο έσο 450°C, ζε 

βήκαηα ηνπ 0.1°C. 

2. Να έρεη δπλαηφηεηα έγρπζεο ζε πςειή πίεζε. 

3. Να έρεη ελζσκαησκέλε δπλαηφηεηα ζπλερνχο έθπιπζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο (septum 

purge), ζε φιεο ηηο κεζφδνπο έγρπζεο. 

4. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο θέξνληνο αεξίνπ, πνπ λα ελεξγεί αθφκα θαη 

φηαλ δελ γίλεηαη αλάιπζε (ζε standby mode). 

5. Να έρεη ζχζηεκα απηφκαηεο ειεθηξνληθήο ξχζκηζεο πηέζεσλ θαη ξνψλ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

 

Αληρλεπηήο Ηνληζκνχ θιφγαο (FID) 

Να πεξηιακβάλεη αληρλεπηή ηνληζκνχ θιφγαο (FID), κε ηα παξαθάησ ειάρηζηα 

ραξαθηεξηζηηθά: 
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1. Να έρεη κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 450°C, ξπζκηδφκελε ζε βήκαηα 0.1°C. 

2. Να έρεη φξην αλίρλεπζεο 1.5 pg C/sec γηα ην δσδεθάλην. 

3. Nα έρεη δπλακηθφ εχξνο 10
7
. 

4. Να ζπλνδεχεηαη απφ απηφκαην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο πίεζεο ησλ 

βνεζεηηθψλ αεξίσλ (make-up, αέξηα θάπζεο). 

5. Να έρεη δπλαηφηεηα κεγάιεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο (έσο 

4ms πεξίπνπ) θαη κεγάιεο ηαρχηεηαο κεηαθνξάο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ζήκαηνο (250 

Ζz πεξίπνπ) 

 

Απηφκαηνο δεηγκαηνιήπηεο 

Σν ζχζηεκα δηαζέηεη απηφκαην δεηγκαηνιήπηε πγξήο έγρπζεο, κε ηα παξαθάησ ειάρηζηα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Διάρηζηνο φγθνο ελέζηκνπ δείγκαηνο 0.1κl. 

2. Δπαλαιεςηκφηεηα θαιχηεξε απφ 0,5%. 

3. Να έρεη δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ηαρχηεηαο δεηγκαηνιεςίαο γηα ρεηξηζκφ 

δεηγκάησλ πςεινχ ημψδνπο. 

4. Να εθηειεί πνιιαπιέο εθπιχζεηο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ δηαιχηεο. 

5. Να δηαζέηεη δεηγκαηνθνξέα κε ηνπιάρηζηνλ 10 ζέζεηο θηαιηδίσλ δεηγκάησλ ησλ 2ml. 

6. Να ζπλνδεχεηαη απφ 1000 θηαιίδηα, κε ηα θαηάιιεια δηαθξάγκαηα (septa) θαη 

πψκαηα. 

 

7. Μνλάδα Διέγρνπ, πιινγήο θαη Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 

8. Να πεξηιακβάλεη πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (PC), κε ηα εμήο ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά: 

9. Δπεμεξγαζηή ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ ηχπνπ ηνπιάρηζηνλ δηπινχ ππξήλα. 

10. Μλήκε RAM 2 Gb ηνπιάρηζηνλ. 

11. θιεξφ δίζθν ηνπιάρηζηνλ 400 Gb. 

12. DVD θαη εγγξαθήο. 

13. Δγρξσκε νζφλε ηερλνινγίαο ΣFT, 21 inch ηνπιάρηζηνλ. 

14. Πιεθηξνιφγην θαη νπηηθφ ελζχξκαην πνληίθη. 

15. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηειεπηαίαο γεληάο, φπσο απαηηείηαη απφ ινγηζκηθφ ειέγρνπ θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

16. Έγρξσκν εθηππσηή ηχπνπ laser 

 

Nα πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο ζπζηεκάησλ αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο, κε ηα 

παξαθάησ ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Να επηηξέπεη ηελ εχρξεζηε ππνζηήξημε φισλ ησλ ηειεπηαίσλ απαηηήζεσλ GLP/GMP 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα αζθαιή ρξήζε ζε δίθηπν. 

2. Να ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Microsoft Windows Vista ή λεψηεξν. 

3. Να ππνζηεξίδεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο γηα GLP/GMP κε κηα εθηεηακέλε ζεηξά 

ιεηηνπξγηψλ βαζκνλφκεζεο επηηξέπνληαο αζθάιεηα (security), θαηαιιειφηεηα 

ζπζηήκαηνο (system suitability), ηρλειαζηκφηεηα (traceability), επαλαιεςηκφηεηα 

(reproducibility) θαη αθξίβεηα κεηξήζεσλ. 

4. Να έρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ, ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα απφ 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο κε έσο δχν αληρλεπηέο ην 

θαζέλα. 

5. Eπεμεξγαζία θνξπθψλ: ηαπηνπνίεζε θνξπθψλ, ππνινγηζκφο εκβαδνχ ή θαη χςνπο. 

Μέζνδνη ηαπηνπνίεζεο: απφιπηνο ρξφλνο θαηαθξάηεζεο, ζρεηηθφο ρξφλνο 

θαηαθξάηεζεο θαη multi reference ζρεηηθφο ρξφλνο θαηαθξάηεζεο.  

6. Mέζνδνη πνζνηηθήο αλάιπζεο: θαλνληθνπνίεζε, εζσηεξηθφ πξφηππν, εμσηεξηθφ 

πξφηππν. Καηαζθεπή θακπχιεο αλαθνξάο απεξηφξηζησλ ζεκείσλ.  
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7. Γπλαηφηεηα επαλεπεμεξγαζίαο ρξσκαηνγξαθεκάησλ, ζχγθξηζεο - αθαίξεζεο 

ρξσκαηνγξαθεκάησλ.  

8. Να ππνινγίδνληαη νη παξαθάησ παξάκεηξνη απφδνζεο: εθιεθηηθφηεηα, ζεσξεηηθέο 

πιάθεο, παξάγνληαο ρσξεηηθφηεηαο, δηαρσξηζηηθή ηθαλφηεηα, αζπκκεηξία θνξπθήο. 

9. Να έρεη ιεηηνπξγίεο απηνδηάγλσζεο ιαζψλ.  

10. Να κπνξεί λα ειέγρεη ηαπηφρξνλα ηα αθφινπζα ηκήκαηα  ελφο ζπζηήκαηνο αέξηαο 

ρξσκαηνγξαθίαο: θιίβαλν ζηειψλ, εηζαγσγείο δείγκαηνο, αληρλεπηέο, απηφκαην 

δεηγκαηνιήπηε. 

 

Πξφζζεηα 

Σν ζχζηεκα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 Φηάιεο αεξίσλ (Ζe, Air, H2) θαηάιιειεο θαζαξφηεηαο, θαη κε ηνπο θαηάιιεινπο 

κεησηήξεο πίεζεο. 

 Μηα ηξηρνεηδή ζηήιε ηεο επηινγήο καο. Θα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα 

γηα ηε ζχλδεζε. 

 Οια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο (ζσιελψζεηο ζχλδεζεο, θέξνπιεο, nuts, θ.ι.π.). 

 Πιήξε εγρεηξίδηα ρξήζεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δηδηθέο απαηηήζεηο 

 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα είλαη πξφζθαηεο ηερλνινγίαο θαη λα κελ έρεη ζηακαηήζεη ε 

παξαγσγή ηνπ. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο παξφκνησλ 

ζπζηεκάησλ. Να θαηαηεζεί θαηάινγνο πειαηψλ. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απαξαηηήησο δηθή ηνπ ηερληθή ππεξεζία εμππεξέηεζεο 

(service), ε νπνία θαηά πξνηίκεζε λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πηζηνπνηεκέλν. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (θαηάινγνο πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζε, 

εμνπιηζκφο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.). 

 Ο θαηαζθεπαζηήο νίθνο ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000. Ο πξνκεζεπηήο, λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο. 

 Να παξέρεηαη πιήξεο, επηαεηήο ηνπιάρηζηνλ θάιπςε ζε αληαιιαθηηθά, θαζψο θαη θάιπςε 

ζε ζπληήξεζε, επηζθεπέο θαη παξνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

εγγχεζεο. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζε πξαγκαηηθή αλάιπζε κε κέζνδν πνπ ζα ππνδεηρζεί 

απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Όια ηα επηκέξνπο ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ λα απαληεζνχλ κε ηελ ππάξρνπζα ζεηξά ζε 

θχιιν ζπκκφξθσζεο. Οη απαληήζεηο λα ηεθκεξηψλνληαη ζαθψο θαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηα 

θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή Οίθνπ. 

 

 

ΥΒ12 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ GC 

1.  Να δηαζέηεη αληρλεπηή TCD   κε  WX Filaments. 

2.  H ζπζθεπή λα   έρεη dual injection port  θαζψο θαη αλεμάξηεην έιεγρν ζεξκνθξαζίαο  

γηα ηνλ εηζαγσγέα, ην θνχξλν ηεο ζηήιε θαη ηνλ αληρλεπηή.  

  3. Να δέρεηαη πάιηλεο  ζηήιεο ηνπ ¼  ή    ηνπ 1/8  ή θαη ησλ 6 mm.  

4. Να ππάξρεη ςεθηαθή αλάγλσζε ζεξκνθξαζίαο  ζε νζφλε LED.   



 39 

5. Να  παξέρεηαη κε δχν ηνπιάρηζην  αλαιπηηθέο ζηήιεο ρξσκαηνγξαθίαο   

1. Πιήξεο θαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία ζηα 220V/50Hz.,  

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  

φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο , θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

ΥΒ13 ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΚΑΘΑΡΟΤ ΝΔΡΟΤ 

πζθεπή παξαγσγήο λεξνχ ηχπνπ Η απ’ επζείαο απφ ην λεξφ ηεο βξχζεο. 

1. Δηδηθή αληίζηαζε: 18.2 ΜΧ. cm (250C) 

2. TOC: < 5 ppb 

3. Bacteria: < 0.1 cfu / ml 

4. Αγσγηκφηεηα Conductivity: 0.056 κS/cm 

5. Να ζπλδέεηαη απ’ επζείαο κε ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ.  

Να δηαζέηεη: 

6. Πξνθαηεξγαζία λεξνχ δηθηχνπ 

7. χζηεκα αληίζηξνθεο ψζκσζεο 

8. Λάκπα ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UV lamp) κε κήθνο θχκαηνο 185/254 mm γηα ηελ 

θαηαζηξνθή βαθηεξίσλ θαη ηρλσλ νξγαληθψλ ελψζεσλ. 

9. Δλδηάκεζν δνρείν απνζήθεπζεο λεξνχ 

10. Αλαθπθινθνξία κέζσ αληιίαο θαη ζηήιεο ξεηηλψλ 

11. Σειηθφ κηθξνβηνθξαηέο θίιηξν 0,22κm 

12. Οζφλε θαη πιεθηξνιφγην γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, έιεγρν ιεηηνπξγίαο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ  

13. Απηφκαηε εηδνπνίεζε γηα βιάβεο θαη έλδεημε αιιαγήο αλαισζίκσλ  

14. Πξνγξακκαηηδφκελε νγθνκεηξηθή ή ζπλερή παξνρή / ιήςε λεξνχ.  

15. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε δνρείν 30, 60 ή 90 ιίηξσλ γηα επέθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ηνπ 

16. Να παξαδνζεί θαη λα εγθαηαζηαζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

17. Να ζπλνδεχεηαη απφ δχν ζεη θίιηξσλ (αξρηθφ θαη κηθξνβηνθξαηέο). 

 

 

ΥΒ14 ΚΑΣΑΦΤΚΣΖ -80C  

1. Υσξεηηθφηεηα  700 ιίηξσλ ηνπιάρηζην. 

2.Δχξνο ζεξκνθξαζηψλ απφ -50 C  έσο  -85 C ηνπιάρηζην , απφιπηα ξπζκηδφκελε απφ ην 

ρεηξηζηή . 

3.χζηεκα εηδνπνίεζεο (alarm) άλσ θαη θάησ νξίνπ. 

4.Φεθηαθή νζφλε γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ ,ησλ νξίσλ ,ησλ alarms θιπ. 

5.Πιεθηξνιφγην ιεηηνπξγίαο ,απιφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε. 

6. Πφξηεο πςειφηαηεο αζθάιεηαο , κε θιεηδί αζθάιεηαο θαη εηδηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο. 

7. Ζ θαηαζθεπή λα  είλαη εμνινθιήξνπ απφ αλνμείδσην πςειήο θαζαξφηεηαο . 

8. Να παξέρεηαη κε 3 ξάθηα θαη δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη άιισλ. 

11.Ηζρχο αεξνζπκπηεζηή  ηνπιάρηζην 1000 Watts. 

12. Άκεζε  ελεκέξσζε γηα ηπρφλ πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο κε ζχζηεκα  troubleshooting.   

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  

φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  
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ΥΒ15 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΕΤΓΟ 5 ΓΔΚΑΓΗΚΧΝ 

1.Ζ πεξηνρή δχγηζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έσο 120g 

2.Ζ αλαγλσζηκφηεηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  0.01mg ζε φιε ηελ πεξηνρή δχγηζεο. 

3.Ζ επαλαιεςηκφηεηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ :  

• 0,04mg γηα φιε ηελ πεξηνρή δχγηζεο 

• 0,02mg γηα ρακειφ θνξηίν  

4.Ζ γξακκηθφηεηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  ±0.1mg. 

5.Να πεξηιακβάλεη δίζθν δχγηζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, δηακέηξνπ πεξίπνπ 80 mm. 

6.Να πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα πάιηλν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

ξεχκαηα αέξνο, κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ ηξεηο ζχξεο. 

7.Να δηαζέηεη απηφκαηε εζσηεξηθή βαζκνλφκεζε κε δχν ελζσκαησκέλα πξφηππα βάξε,  κε 

πιήξε έιεγρν-αληηζηάζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα βαζκνλφκεζεο θαη 

κε ηελ ρξήζε εμσηεξηθνχ πξφηππνπ βάξνπο. 

8.Να δηαζέηεη επθξηλέζηαηε επαλάγλσζηε ςεθηαθή νζφλε High Contrast Display . 

9.Ο ρξφλνο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κέηξεζεο λα κελ μεπεξλά ηα 8sec.  

10.Να ππάξρεη δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο 

11.Να έρεη ηε  δπλαηφηεηα θαηακέηξεζεο αξηζκνχ ηεκαρίσλ ηνπ δπγηδφκελνπ πιηθνχ. 

12.Να ππάξρεη δπλαηφηεηα δχγηζεο επί ηνηο εθαηφ (%) βάξνπο αλαθνξάο. 

13.Να ππάξρεη δπλαηφηεηα απην-δηάγλσζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο π.ρ. ηζηνξηθφ βαζκνλφκεζεο, 

θαιή ιεηηνπξγία πιήθηξσλ θιπ.   

14.Να δηαζέηεη «έμππλα» πιήθηξα γηα δεκηνπξγία ζπληνκεχζεσλ ησλ πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιεηηνπξγηψλ. 

15.Να δηαζέηεη έλδεημε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εχξνπο δχγηζεο ζε ζρέζε κε ην νιηθφ  

16.Ζ θπζαιίδα νξηδνληίσζεο λα βξίζθεηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ δπγνχ, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ζην κέγηζην ε δηαδηθαζία. 

 17.Ο κεραληζκφο δχγηζεο λα είλαη κέγηζηεο αζθάιεηαο πνπ εμαζθαιίδεη αθξηβέζηαηε 

δχγηζε, πιήξε πξνζηαζία απφ ππεξθφξησζε θαη αλζεθηηθφηεηα ζηνπο θξαδαζκνχο. 

18.Να δηαζέηεη ζεηξηαθή έμνδν RS 232 γηα ζχλδεζε κε εθηππσηή, Ζ/Τ ή  bar code reader, 

θαζψο θαη έμνδν USB γηα ζχλδεζε κε Ζ/Τ. 

19.Σν σθέιηκν χςνο θισβνχ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  232 mm 

 

20.Ζ εηδηθή εμσηεξηθή θαηαζθεπή ηνπ δπγνχ α είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθή ζε πγξαζία, ρεκηθά. 

21.Οη δηαζηάζεηο ηνπ δπγνχ (LxWxH)λα είλαη πεξίπνπ: 358x247x331mm 

22.Να ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ππθλφηεηαο κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εμαξηήκαηνο ζε 

ζηεξεά, πγξά, πνξψδε θαη ημψδε δείγκαηα (πξναηξεηηθά). 

23.Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη θαηαμησκέλνο ζηελ θαηαζθεπή, ηερλνινγία θαη δηαθξίβσζε 

δπγψλ, κε εκπεηξία θαη ππνδνκή. Να είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001. 

24.Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη απαξαίηεηα πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001. 

25.Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη απαξαίηεηα πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001  θαη  ISO 17025. 

26.Ο πξνκεζεπηήο λα έρεη εληαρζεί, απαξαηηήησο, ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ (Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ), ζχκθσλα κε ην 

Ν. 2939/2001 – Π.Γ. 117/2004 θαη Π.Γ. 15/2006 (λα θαηαηεζεί επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο 

ζρεηηθήο Βεβαίσζεο ηνπ θνξέα αλαθχθισζεο) 

27.Ο δπγφο λα παξέρεηαη πιήξεο θαη έηνηκνο πξνο ιεηηνπξγία ζηα 220V/50Hz, κε εγγχεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 

ΥΒ16 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΕΤΓΟ 4 ΓΔΚΑΓΗΚΧΝ 

1.Με αλαγλσζηκφηεηα: 0,1 mg ζε φιε ηελ πεξηνρή δχγηζεο. 

2.Με πεξηνρή δχγηζεο: έσο ηνπιάρηζηνλ 220g. 
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3.Με επαλαιεςηκφηεηα: 0,1 mg. 

4.Με γξακκηθφηεηα: ±0,2 mg. 

5.Να πεξηιακβάλεη δίζθν δχγηζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, δηακέηξνπ 90 mm. 

6.Να πεξηιακβάλεη πάιηλν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ξεχκαηα αέξνο, 

κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ ηξεηο ζχξεο. 

7.Να δηαζέηεη απηφκαηε εζσηεξηθή βαζκνλφκεζε ρσξίο ηελ ρξήζε εμσηεξηθνχ πξφηππνπ 

βάξνπο. Με δπλαηφηεηα βαζκνλφκεζεο θαη κε ηελ ρξήζε εμσηεξηθνχ βάξνπο. 

8.Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο βαζκνλφκεζεο ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζεξκνθξαζηψλ, 

ην νπνίν λα ελεξγνπνηείηαη άκεζα, ρσξίο απαξαίηεηα ηελ εληνιή ηνπ ρεηξηζηή. 

9.Να δηαζέηεη επθξηλέζηαηε ςεθηαθή νζφλε. 

10.Με ρξφλν ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κέηξεζεο 2 sec. 

11.Με δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε kg,gr, mg, lb, oz, ozt, GN, dwt, mo, m, 

tl. 

12.Γπλαηφηεηα ιήςεο απφβαξνπ ζε φιε ηελ θιίκαθα δχγηζεο. 

13.Με δπλαηφηεηα θαηακέηξεζεο αξηζκνχ ηεκαρίσλ ηνπ δπγηδφκελνπ πιηθνχ. 

14.Με δπλαηφηεηα δχγηζεο επί ηνηο εθαηφ (%) βάξνπο αλαθνξάο. 

15.Με δπλαηφηεηα ιήςεο πνιιψλ κεηξήζεσλ δχγηζεο ζε πεξίπησζε είδνπο πνπ θηλείηαη. 

16.Να δηαζέηεη έλδεημε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εχξνπο δχγηζεο ζε ζρέζε κε ην νιηθφ. 

17.Με δπλαηφηεηα απην-δηάγλσζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, π.ρ. ηζηνξηθφ βαζκνλφκεζεο, θαιή 

ιεηηνπξγία πιήθηξσλ θιπ. 

18.Να έρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπληνκεχζεσλ ησλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

19.Να δηαζέηεη ζεηξηαθή έμνδν RS 232 γηα ζχλδεζε κε εθηππσηή ή Ζ/Τ, θαζψο θαη έμνδν 

USB γηα ζχλδεζε κε Ζ/Τ. 

20.Ο κεραληζκφο δχγηζεο λα είλαη εληαίνπ ηχπνπ, κέγηζηεο αζθάιεηαο πνπ εμαζθαιίδεη 

αθξηβέζηαηε δχγηζε θαη αλζεθηηθφηεηα ζηνπο θξαδαζκνχο. 

21.Να δηαζέηεη εηδηθή εμσηεξηθή θαηαζθεπή ηδηαίηεξα αλζεθηηθή ζε πγξαζία, ρεκηθά. 

22.Ο δπγφο λα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ε δε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο κεηξήζεηο 

ηνπ λα είλαη κεηξεκέλε θαη απφιπηα ειεγρφκελε. 

23.Ο θαηαζθεπαζηήο Οίθνο λα είλαη θαηαμησκέλνο ζηελ θαηαζθεπή, ηερλνινγία θαη 

δηαθξίβσζε δπγψλ.  

24.Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο γηα κάδα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

17025:2005 απφ ηνλ ΔΤΓ 

25.Ο δπγφο λα παξέρεηαη πιήξεο θαη έηνηκνο πξνο ιεηηνπξγία ζηα 220V/50Hz, κε 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 

ΥΒ17 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΕΤΓΟ 2 ΓΔΚΑΓΗΚΧΝ 1,5 KG 

1.Με αλαγλσζηκφηεηα: 0,01gr. 

2.Ζ πεξηνρή δχγηζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έσο 1600g. 

3.Δπαλαιεςηκφηεηα: 0,01gr ή θαη θαιχηεξε. 

4.Γξακκηθφηεηα : ± 0,02 gr ή θαη θαιχηεξε. 

5.Ζ Δπηθάλεηα δχγηζεο λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 180mm. 

6.Να δηαζέηεη ζεηξηαθή έμνδν RS 232 γηα ζχλδεζε κε εθηππσηή ή Ζ/Τ. 

7.Ζ βαζκνλφκεζε λα γίλεηαη άκεζα κε ηελ ρξήζε εζσηεξηθνχ βάξνπο. 

Γπλαηφηεηα βαζκνλφκεζεο θαη κε ηε ρξήζε πξφηππνπ εμσηεξηθνχ βάξνπο. 

8.Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο βαζκνλφκεζεο ην νπνίν λα ελεξγνπνηείηαη άκεζα ζε θάζε 

κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο. 

9.Να δηαζέηεη επθξηλέζηαηε ςεθηαθή νζφλε. 

10.Με δπλαηφηεηα θαηακέηξεζεο αξηζκνχ ηεκαρίσλ ηνπ δπγηδφκελνπ πιηθνχ. 
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11.Να δηαζέηεη δχν ρσξηζηέο κλήκεο γηα ηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ απφβαξνπ & ηνπ θαζαξνχ 

βάξνπο. 

12.Να έρεη δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε κνλάδεο φπσο gr, lb, oz, ozt, GN, 

dwt, ct, mg, mo, m, tl. 

13.Ο ρξφλνο ζηαζεξνπνηήζεο ηεο κέηξεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 sec. 

14.Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο κεηξήζεηο ηνπ δπγνχ λα είλαη ππνινγηζκέλε κε 

αθξίβεηα θαη λα δειψλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

15.Να δηαζέηεη κεραληζκφ δχγηζεο εληαίνπ ηχπνπ πνπ λα εμαζθαιίδεη αθξηβέζηαηε δχγηζε 

θαη πιήξε πξνζηαζία απφ ππεξθφξησζε. 

16.Να έρεη εηδηθή εμσηεξηθή θαηαζθεπή ψζηε ν δπγφο λα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφο ζε 

πγξαζία & ρεκηθά. 

17.Ο θαηαζθεπαζηήο Οίθνο λα είλαη θαηαμησκέλνο ζηελ θαηαζθεπή, ηερλνινγία θαη 

δηαθξίβσζε δπγψλ, κε ηεξάζηηα εκπεηξία θαη ππνδνκή.  Να είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 

9001. 

18.Ο θαηαζθεπαζηήο νίθνο λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα δηεζλή πηζηνπνηεηηθά & λα 

παξέρεη εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

19.Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο γηα κάδα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

17025:2005 απφ ηνλ ΔΤΓ. 
 

 

ΥΒ18 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ 200°C 

Ζιεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν κε κεηαιιηθφ αηζζεηήξα γηα ζεξκνθξαζία 200°C αλά 0,1 

 

ΥΒ19 ΤΓΡΑΡΓΤΡΗΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ 200°C 

Τδξαξγπξηθφ ζεξκφκεηξν γηα ζεξκνθξαζία 200°C αλά 1 

 

ΥΒ22 ΗΟΝΣΟΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΣΖΛΖ 

Ηνληναληαιιαθηηθή ζηήιε κεγάιε (1.5κ) καδί κε ζσιήλεο θξνπλνχο θηι. παξειθφκελα. Να 

παξαδνζεί θαη λα εγθαηαζηαζεί ζην Σκήκα έηνηκε γηα ιεηηνπξγία. 

 

ΥΒ23 ΑΓΧΓΗΜΟΜΔΣΡΟ 

1. Να έρεη πεξηνρή κέηξεζεο αγσγηκφηεηαο: 0-1000mS/cm 

2. Να έρεη πεξηνρή κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο: 0-100°C 

3. Να έρεη δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα αγσγηκφηεηαο: 0,01κS/cm 

4. Να έρεη δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ζεξκνθξαζίαο: 0.1°C 

5. Να έρεη αθξίβεηα αγσγηκφηεηαο: 1% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο. 

6. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ή κε απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο. 

7. Να δηαζέηεη εηζφδνπο γηα pH, mV, αγσγηκφηεηα, θαη ζεξκνθξαζία (Pt1000). 

8. Να έρεη  δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζηελ κλήκε ηνπ έσο 300 κεηξήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

9. Να δηαζέηεη νζφλε LCD, φπνπ λα θαίλνληαη ζπγρξφλσο ην pH θαη ε ζεξκνθξαζία, θαη κε 

ελαιιαγή ηα mV θαη ηα άιια κεηξνχκελα κεγέζε. 

10. Να δηαζέηεη νπηηθφ ζήκα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κέηξεζεο. 

Να ζπλνδεχεηαη απφ ζπλδπαζκέλν επνμηθφ ειεθηξφδην κέηξεζεο αγσγηκφηεηαο, κε 

ελζσκαησκέλν ζεξκνζηνηρείν γηα απηφκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο, θαη πξφηππν 

ξπζκηζηηθφ δηάιπκα. 
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
 

 

Σ1 ΦΑΜΑΣΟΦΧΣΟΜΔΣΡΟ ΜΟΝΖ ΓΔΜΖ 

Φαζκαηνθσηφκεηξν ππεξηψδνπο - νξαηνχ UV-VIS, απιήο δέζκεο, κε ηα αθφινπζα ειάρηζηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πεξηνρή κήθνπο θχκαηνο: 190 – 1100 nm, κε βήκα ξχζκηζεο 0.1nm. 

 Φσηεηλέο πεγέο:  Λπρλία αινγφλνπ γηα ην νξαηφ θαη ιπρλία δεπηεξίνπ D2 γηα ην 

ππεξηψδεο, κε απηφκαηε ξχζκηζε γηα κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαη κε επηινγή απφ ηνλ 

ρεηξηζηή ηνπ κήθνπο θχκαηνο απηφκαηεο ελαιιαγήο ηνπο. 

 Μνλνρξσκάηνξαο: ακθίθπξην νινγξαθηθφ θξάγκα πεξίζιαζεο κε δηφξζσζε εθηξνπήο.  

 Αληρλεπηήο: Φσηνδίνδνο ππξηηίνπ. 

 Δχξνο δέζκεο: 5nm.  

 Aθξίβεηα κήθνπο θχκαηνο: ±1,0nm. 

 Eπαλαιεςηκφηεηα κήθνπο θχκαηνο: ±0,3nm. 

 Γηαρεφκελν θσο: θάησ απφ 0,05%  

 Φσηνκεηξηθέο θιίκαθεο ιεηηνπξγίαο:  

 νπηηθήο ππθλφηεηαο-απνξξφθεζεο (Absorbance): -0,3 ~ 3,0Abs 

 πνζνζηφ δηαπεξαηφηεηαο (Transmittance): 0,0 ~ 200% 

 Φσηνκεηξηθή αθξίβεηα: θαιχηεξε απφ ± 0,005 Αbs. 

 Φσηνκεηξηθή επαλαιεςηκφηεηα: θαιχηεξε απφ ± 0,003Αbs. 

 Απφθιηζε: Κάησ απφ ± 0,001 Αbs/h 

 Δπηπεδφηεηα βαζηθήο γξακκήο: θάησ απφ ± 0,02 Αbs. 

 Θφξπβνο: θάησ απφ 0,0005 Abs, RMS. 

Να δηαζέηεη κηθξνυπνινγηζηή κε ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο κηθξνυπνινγηζηή 

/ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο: 

 Φσηνκέηξεζε (Photometric mode). 

 Δπηινγή κεηαμχ Σ% θαη Abs, κέηξεζε ζε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο θαη πνζνηηθή 

αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ Κ-παξάγνληα. 

 Να έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ κεζφδσλ. 

 Φάζκα (Spectrum mode): 

 Σξφπνη κέηξεζεο: ABS, T%, E 

 Σαρχηεηα ζάξσζεο: πεξίπνπ απφ 30 έσο 1300 nm/min. 

 Δπαλαιήςεηο ζάξσζεο: 1 ~ 99. 

 Απεηθφληζε θαζκάησλ: Καη’ επηινγή ηνπ ρξήζηε κε επηθάιπςε ή θαη’ αθνινπζία.  

 Δπεμεξγαζία ησλ θαζκαηηθψλ δεδνκέλσλ: 

- Απηφκαηε αλίρλεπζε κήθνπο θχκαηνο θνξπθψλ θαη θνηιάδσλ. 

- Μεγέζπλζε θαη ζκίθξπλζε ηνπ θάζκαηνο. 

- Αλάγλσζε δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

- Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ (θαζκάησλ) θαη κεζφδσλ 

- Σα θαζκαηηθά δεδνκέλα λα κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο ζεηξηαθήο ζχξαο. 

- Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ θαζκάησλ. 

 Πνζνηηθή αλάιπζε (Quantitation mode): 

 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο γηα 1, 2, 3 κήθε θχκαηνο. 

 Κακπχιε βαζκνλφκεζεο: 
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- Με ηε κέζνδν εηζαγσγήο ηνπ παξάγνληα Κ θαη απηφκαηνο ππνινγηζκφο ηεο 

ζπγθέληξσζεο. 

- Κακπχιε βαζκνλφκεζεο ελφο ζεκείνπ κε απηφκαην ππνινγηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο. 

- Κακπχιε βαζκνλφκεζεο πνιιψλ ζεκείσλ: 

- Αξηζκφο πξνηχπσλ: σο 10. 

- Σάμε θακπχιεο βαζκνλφκεζεο: 1 ~ 3. 

- Γπλαηφηεηα επηινγήο λα πεξλάεη ή φρη ε θακπχιε απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ. 

- Δπαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ησλ πξνηχπσλ (1 – 10 θνξέο) θαη δεκηνπξγία ηεο 

θακπχιεο βαζκνλφκεζεο κε ηηο κέζεο ηηκέο. 

- Απεηθφληζε ηεο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο. 

- Έλδεημε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηεο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο. 

 Μεηξήζεηο πνζνηηθέο: Αξηζκφο επαλαιήςεσλ κεηξήζεσλ: 1 - 10 (γηα ηελ εχξεζε ηεο 

κέζεο ηηκήο). 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ θαη κεζφδσλ (θακππιψλ αλαθνξάο). 

 Να δηαζέηεη κεγάιε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ κε θσηηζκφ θαη πιεθηξνιφγην. 

 Σξνθνδνζία: 220V/50Hz. 

 Να δηαζέηεη έμνδν RS 232C γηα ζχλδεζε κε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ή εθηππσηή θαη έμνδν 

γηα ζχλδεζε κε εθηππσηή. 

 Να έρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ γηα κεηξήζεηο θηλεηηθήο, αλάιπζεο 

πξσηετλψλ/DNA, κέηξεζεο ζε πνιιαπιά  κήθε θχκαηνο, θ.ι.π. 

 Να πεξηιακβάλεη δεχγνο θπςειίδσλ ραιαδία νπηηθήο δηαδξνκήο 10mm. 

 

Δηδηθέο απαηηήζεηο 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο παξφκνησλ 

ζπζηεκάησλ. Να θαηαηεζεί θαηάινγνο πειαηψλ. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απαξαηηήησο δηθή ηνπ ηερληθή ππεξεζία εμππεξέηεζεο 

(service), ε νπνία θαηά πξνηίκεζε λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πηζηνπνηεκέλν. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (θαηάινγνο πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζε, 

εμνπιηζκφο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.). 

 Ο θαηαζθεπαζηήο νίθνο ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000. Ο πξνκεζεπηήο, λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο. 

 Να παξέρεηαη πιήξεο, επηαεηήο ηνπιάρηζηνλ θάιπςε ζε αληαιιαθηηθά, θαζψο θαη θάιπςε 

ζε ζπληήξεζε, επηζθεπέο θαη παξνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

εγγχεζεο. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζε πξαγκαηηθή αλάιπζε κε κέζνδν πνπ ζα ππνδεηρζεί 

απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Όια ηα επηκέξνπο ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ λα απαληεζνχλ κε ηελ ππάξρνπζα ζεηξά ζε 

θχιιν ζπκκφξθσζεο. Οη απαληήζεηο λα ηεθκεξηψλνληαη ζαθψο θαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηα 

θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή Οίθνπ. 

 

Σ2 ΤΓΑΣΟΛΟΤΣΡΟ ΑΝΑΚΗΝΟΤΜΔΝΟ 

Αλαθηλνχκελν πδαηφινπηξν, νξηδφληηαο θίλεζεο, κε ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο: 

1. Δμσηεξηθά λα είλαη εμ’ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ ράιπβα βακέλν κε επνμηθή 

βαθή αλζεθηηθή ζηα νμέα, ελψ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
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2. Να δηαζέηεη δηαθφπηε γηα ηελ ζεξκνθξαζία κε ςεθηαθά πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο 

ζεξκνθξαζίαο πνπ λα ξπζκίδνληαη κέζσ κηθξνεπεμεξγαζηή. Ζ ζεξκνθξαζία ζα 

πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ θαηάιιειν αηζζεηήξα. 

3. Να δηαζέηεη δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο θαη ζεξκνζηάηε αζθαιείαο κε ρεηξνθίλεην 

θαζνξηζκφ ζεξκνθξαζίαο. 

4. Ο σθέιηκνο φγθνο λα είλαη πεξίπνπ 20L. 

5. Να έρεη εχξνο ζεξκνθξαζίαο  απφ 5
0
C πάλσ απφ ηνπ πεξηβάιινληνο κέρξη 100 

0
C. 

6. Να έρεη αθξίβεηα ζεξκνθξαζίαο γηα ην λεξφ ±0.5
0
C 

7. Σν εχξνο ηεο θίλεζεο θαηά ηελ αλάδεπζε λα είλαη 15mm. 

8. Ζ ζπρλφηεηα ηεο θίλεζεο θαηά ηελ αλάδεπζε λα ξπζκίδεηαη απφ 0 κέρξη 200rpm. 

9. Να δηαζέηεη πεξηέθηε γηα πνηθίια ζθεπψλ. 

10. Να δηαζέηεη θάιπκα πξνζηαζίαο απφ plexiglass. 

 

Σ3 ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟ  

Δξγαζηεξηαθή ςπρφκελε θπγφθεληξνο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο λα  είλαη  20.000 rpm  απφιπηα ειεγρφκελε θαη 

ξπζκηδφκελε απφ ην ρεηξηζηή ,ελψ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ππνδνρείο θαη ζήθεο λα είλαη 

ηθαλή  γηα θπγνθέληξηζε θηαιηδίσλ 50 θαη 15 ml κε κέγηζηε ηαρχηεηα είλαη πξάγκαηη  15.000 

rpm. 

     2. Να δηαζέηεη ςεθηαθφ ρεηξηζηήξην επηινγήο παξακέηξσλ θπγνθέληξηζεο ,κε 

ελζσκαησκέλν κηθξνεπεμεξγαζηή  θαη πιήξε επηινγή απφ ην ρεηξηζηή, ηφζν ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο  ζε εχξνο 200-20000 rpm, ηεο ζεξκνθξαζίαο  θπγνθέληξηζεο    ζε εχξνο -20 C 

έσο 40 C  φζν θαη ηνπ ρξφλνπ θπγνθέληξηζεο ζε εχξνο απφ 10 δεπηεξφιεπηα έσο 99 ψξεο  

ηνπιάρηζην..    

     3.  Ζ ηαρχηεηα θπγνθέληξηζεο λα  ξπζκίδεηαη απφ 200 έσο 20.000 rpm κε βήκα  10 rpm ή 

θαη κηθξφηεξν , ε ζεξκνθξαζία  λα είλαη απφ -20 C έσο θαη 40 C  κε βήκα 1 C   ελψ ν ρξφλνο  

θπγνθέληξηζεο λα   κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 10 δεπηεξφιεπηα  έσο 59 ιεπηά    κε βήκα 10 

δεπηεξφιεπηα θαη απφ   59 ιεπηά  έσο  99 ψξεο  κε βήκα 1 ιεπηφ ηνπιάρηζην..       

4. Να δηαζέηεη επθξηλέζηαηε, αδηάβξνρε θαη αλζεθηηθή ζε ρψξνπο ρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ  

ςεθηαθή νζφλε, ε νπνία λα  απεηθνλίδεη ηελ ηαρχηεηα  θπγνθέληξηζεο  , ηνλ 

ππνιεηπφκελν ρξφλν  θπγνθέληξηζεο, ηε ζεξκνθξαζία  θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. 

5.     Ζ ζπζθεπή λα   δηαζέηεη αλνμείδσην θάιπκκα ,πνπ δελ ζα  αλνίγεη πνηέ φζν δηαξθεί 

ε πεξηζηξνθή , ε νπνία θαη δελ ζα  αξρίδεη πνηέ πξηλ θιείζεη ην θαπάθη, ζχκθσλα κε 

φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, πνπ ε ζπζθεπή λα πιεξνί πιήξσο.     

6.   Ζ ζπζθεπή λα  δηαζέηεη θαη manual stop  κε εηδηθή  έλδεημε  ζην πιεθηξνιφγην. 

7.   Απαηηείηαη απμεκέλε  αζθάιεηα κε θακπίλα βηνινγηθήο αζθάιεηαο , ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο  αζθαιείαο.   

8.    Να  δηαζέηεη ερεηηθφ ζήκα εηδνπνίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θπγνθέληξηζεο.  

9.  Ζ  πνηφηεηα θαηαζθεπήο λα είλαη απφ αλνμείδσην πςειήο θαζαξφηεηαο ζε ζπκθσλία 

κε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο.   

10.  Ζ θπγφθεληξνο λα  δέρεηαη πνιχ κεγάιν εχξνο θηαιηδίσλ απφ 1,5 έσο 100 ml  , κε ηε 

ρξήζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ  εμαξηεκάησλ ,φισλ ηνπ απηνχ θαηαζθεπαζηή νίθνπ.  

11.  Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη  παξαδνζεί κε   φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα   (αληάπηνξαο, 

ππνδνρείο) γηα ηαπηφρξνλε  θπγνθέληξηζε 4 θηαιηδίσλ ησλ 50 ml  θαη  8  ησλ 15 ml.   

12. H ζπζθεπή λα  δηαζέηεη δπλαηφηεηα  κλήκεο γηα 90 ηνπιάρηζην  πξνγξάκκαηα, 

εχθνιεο θαη άκεζεο  αιιαγήο θεθαιψλ, ελψ ν ζφξπβνο ιεηηνπξγίαο λα  είλαη κηθξφηεξνο 

ησλ 60 dBA.  

13.  Σν ζχζηεκα ςχμεο ηεο θπγφθεληξνπ λα είλαη CFC-FREE ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο 

νηθνινγηθέο απαηηήζεηο .  

14.  Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη  παξαδνζεί πιήξε θη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία ζηα 220V /50 Hz  
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      -Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα 

δειψλεη  φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ 

παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

Σ4 PH ΜΔΣΡΟ  

1. Δχξνο κέηξεζεο PH  0,00-14,00,κε δηαρσξηζηηθφηεηα 0,01 θαη αθξίβεηα 0,2 

2. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο κε έλδεημε ζε δεχηεξε νζφλε ζε εχξνο 0 έσο +80 C 

3. Πιήξε πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία θαη ηε ζθφλε  

4. Eχθνιε ρεηξνθίλεηε  βαζκνλφκεζε κε ηε ρξήζε πξφηππσλ δηαιπκάησλ.  

5. Δχθνιε ιεηηνπξγία κε απιφ  ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγην πνπ λα θαιχπηεη πιήξσο 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη ςεθηαθή νζφλε πςειήο επθξίλεηαο. 

6. Γπλαηφηεηα βαζκνλφκεζεο 2 ζεκείσλ. 

      7. Να παξέρεηαη πιήξεο θαη έηνηκν ζε ιεηηνπξγία  κε αιθαιηθέο κπαηαξίεο, βαιηηζάθη 

κεηαθνξάο, ζήθε πξνζηαζίαο   

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  

φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

Σ5 ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΔ VORTEX 

1. Δπηθάλεηα  δηακέηξνπ ~6 cm     

2. Δχξνο ζηξνθψλ 2000  rpm . 

3. Απιή θαη εχθνιε ρξήζε. 

4. Ύςνο  ζπζθεπήο έσο  15 εθαηνζηά . 

5. Ηζρχο  έσο 30 WATT.  

6. Καηαζθεπή  πςειήο αληνρήο. 

 

Σ6 ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟΗ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΗ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΔ 

1. Δχξνο ζηξνθψλ 100-1400 rpm ηνπιάρηζην πιήξσο ξπζκηδφκελν κε αθξίβεηα 2%.    

2. Δχξνο ζεξκνθξαζίαο  απφ 50-350 C πιήξσο ξπζκηδφκελν κε αθξίβεηα 2 °C. 

3. Γηάκεηξν επηθάλεηαο 145 mm ε κεγαιχηεξε   

4. Τςειφηαηε αζθάιεηα κε  2 αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο  ειέγρνπ  ππεξζέξκαλζεο  

5. Ηζρχο ηνπιάρηζηνλ 800 WATT.  

6. Κεξακηθή εζηία  πςειήο αληνρήο. 

 

Σ7 ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΗ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΔ 

1. Δχξνο ζηξνθψλ 60-1600 rpm ηνπιάρηζηνλ πιήξσο ξπζκηδφκελν κε αθξίβεηα 2%.    

2. Γηάκεηξν επηθάλεηαο 145 mm ε κεγαιχηεξε   

3. Τςειφηαηε αζθάιεηα κε  2 αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο  ειέγρνπ  ππεξζέξκαλζεο  

4. Μέγηζηνο φγθνο αλάδεπζεο 10 ιίηξα.  

5. Κεξακηθή εζηία  πςειήο αληνρήο. 

 

Σ8 ΔΠΧΑΣΗΚΟ ΚΛΗΒΑΝΟ 

1. Υσξεηηθφηεηα  ηνπιάρηζην 150 ιίηξα. 

2. Δχξνο  ζεξκνθξαζηψλ απφ+ 5 C απφ ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο  + 80 °C. 

3. Να δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή PID γηα πιήξε έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο αλφδνπ 

ζεξκνθξαζίαο θαη αθξίβεηα ζηαζεξφηεηα  
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4. Τςειφηαηε νκνηνκνξθία  θαη ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζην ,  0,5C ζε φιν ην εχξνο 

5. Να δηαζέηεη ςεθηαθή νζφλε θαη θηιηθφηαην ζην ρεηξηζηή πιεθηξνιφγην ιεηηνπξγίαο. 

6. Σν εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ λα  είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

7. Ζ  πφξηα λα  είλαη πςειφηαηεο αζθάιεηαο κε αεξνζηεγέο θιείζηκν. 

8. Να δηαζέηεη πάιηλε πφξηα  θαζψο θαη 2  ηνπιάρηζην ξάθηα ηνπνζέηεζεο δεηγκάησλ . 

     9.   Να δηαζέηεη ρξνλνδηαθφπηε απφ 1  min έσο 99 ψξεο ηνπιάρηζην. 

 

 

Σ9 ΤΚΔΤΖ KJEDAHL 

Α. πζθεπή Πέςεο 
Με ηα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1.Να δηαζέηεη ππνδνρείο έμη (6) ζέζεσλ γηα ηελ πέςε ησλ δεηγκάησλ. 

2.Να γίλεηαη ε ζέξκαλζε ησλ ζσιήλσλ απφ φιεο ηηο κεξηέο κέζσ IR ζηνπο 650ºC εληφο 

πεξίπνπ 10min. 

3.Να έρεη δηαθφπηε γηα ηε ξχζκηζε ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ απνθπγή αθξηζκνχ ησλ δεηγκάησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πέςεο. 

4.Να έρεη γπάιηλα εμαξηήκαηα γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πέςεο. 

5.Να δηαζέηεη πιηθά θαηαζθεπήο αλζεθηηθά ζε ρξήζε νμέσλ. 

6.Να έρεη ζσιήλεο φγθνπ 300ml ίδηνπο κε ηνπο ζσιήλεο απφζηαμεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

κεηάγγηζε – κεηαθνξά ηνπ πξνο απφζηαμε δείγκαηνο. 

7.Να έρεη ηε δπλαηφηεηα αζθαινχο απνκάθξπλζεο ησλ αεξίσλ πέςεηο ρσξίο ηε ρξήζε 

απαγσγνχ.  

8.Να ζπλνδεχεηαη απφ 6 ζσιήλεο πέςεο, 1 tubes holder, έλα 6ζέζην rack θαη έλα ζχζηεκα 

απνκάθξπλζεο αηκψλ. 

9.Ο θαηαζθεπαζηήο Οίθνο λα είλαη θαηαμησκέλνο θαη λα είλαη δε δηαπηζηεπκέλνο κε 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαζψο θαη ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαη 

λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο θαηά ISO 17025. 

10.Να ιεηηνπξγεί ζηα 220V/50Hz. 

 

Β. Mνλάδα Δμνπδεηέξσζεο Αηκψλ(Scrubber) 

Με ηα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1.Μνλάδα θαηάιιειε γηα εμνπδεηέξσζε ηνμηθψλ θαη δηαβξσηηθψλ αηκψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηάθνξεο δηεξγαζίεο φπσο ηε κέζνδν Kjeldahl έσο ηνλ έιεγρν φμηλσλ θαη βαζηθψλ 

αεξίσλ. Θα εκπνδίδεη έηζη ηελ δηάδνζε ζηελ αηκφζθαηξα ξππνγφλσλ νπζηψλ. 

2.Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο: ηε ζπκπχθλσζε θαη ηελ εμνπδεηέξσζε. 

3.Να ρξεζηκνπνηείηαη γηα αιθαιηθέο θαη φμηλεο εμνπδεηεξψζεηο. 

4.Να δηαζέηεη δνρείν γηα ην δηάιπκα εμνπδεηέξσζεο ρσξεηηθφηεηαο 3Lt.  

5.Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε αληιία δηαθξάγκαηνο θαηάιιειε γηα ηελ αλαξξφθεζε φμηλσλ 

ή αιθαιηθψλ αηκψλ.  

6.Ο κέγηζηνο ξπζκφο ξνήο αέξα λα είλαη 33 lt/min. 

7.Να είλαη θαηάιιειε θαη γηα άιιεο εθαξκνγέο εμνπδεηέξσζεο θαη αδξαλνπνίεζεο αεξίσλ. 

8.Να έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη αχμεζεο ησλ ζηαδίσλ θαζαξηζκνχ ησλ αηκψλ απφ 

2 ζε 4 κε ηελ εηζαγσγή ελφο ζηαδίνπ ζπκπχθλσζεο θαη ελφο ζηαδίνπ νμεηδναλαγσγηθψλ 

αληηδξάζεσλ. 

9.Να είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλε ψζηε ε επηθάλεηα επαθήο πγξνχ δηαιχκαηνο θαζαξηζκνχ 

θαη αεξίσλ αηκψλ λα είλαη κεγάιε. 

10.Να κπνξεί λα γίλεη εμνπδεηέξσζε κε δηάιπκα NaOH. 

11.Να είλαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία ζηα 220V/50Hz. 

12.Να ζπλνδεχεηαη απφ θεληξηθφ θαιψδην ηξνθνδνζίαο ζσιήλα κεηαθνξάο αηκψλ θαη 

νδεγίεο ρξήζεο. 
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Γ. πζθεπή Απφζηαμεο 

Με ηα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1.Να είλαη δπλαηή ε απηφκαηε πξνζζήθε αηκνχ, λεξνχ θαη αιθάιεσο. 

2.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηπιένλ πνζφηεηαο αιθάιεσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζηαμεο. 

3.Να ππάξρεη ζχζηεκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεξνχ  κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζηαμεο. 

4.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ επάξθεηαο ηνπ λεξνχ ςχμεο. 

5.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ξίςεο ηεο ίδηαο πνζφηεηαο αιθάιεσο (φπσο ζηε ηειεπηαία 

ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο). 

6.Να ππάξρεη γελλήηξηα αηκνχ απφ αλνμείδσην ράιπβα (stainless steel) ζηελ νπνία ην 

ζεξκαληηθφ ζηνηρείν (αληίζηαζε ) βξίζθεηαη έμσ απφ ην λεξφ. 

7.Να ππάξρεη έλδεημε εηνηκφηεηαο ηεο γελλήηξηαο ηνπ αηκνχ. 

8.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ ρξφλνπ απφζηαμεο 

9.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ηζρχνο ηεο αηκνγελλήηξηαο απφ 30 έσο 100% 

10.Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο ηζρχο ηεο αηκνγελλήηξηαο. 

11.Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαρείαο αλαξξφθεζεο ηνπ ππνιείκκαηνο ηεο απφζηαμεο (tube 

emptying) κεηά ην ηέινο ηεο απφζηαμεο. 

12.Να ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ ρξφλνπ απφζηαμεο 

13.Ζ πεξηνρή κέηξεζεο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.1 mg αδψηνπ 

14.Ζ επαλαιεςηκφηεηα λα είλαη θαιχηεξε απφ ± 1%. 

15.Σν πιεθηξνιφγην λα είλαη εχρξεζην, νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ θαη ελζσκαησκέλν 

ρξνλφκεηξν. 

16.Να ππάξρεη ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ γηα απνζήθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ GLP θαη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ κέζσ USB interface.  

17.Να ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 50 δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη 500 απνηειεζκάησλ.  

18.Να ππάξρνπλ δηαθαλή κέξε γηα ηελ νπηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

απφζηαμεο. 

19.Όια ηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο λα είλαη άκεζα πξνζπειάζηκα απφ ην εκπξφο κέξνο ηεο 

ζπζθεπήο (service door front access). 

20.Σα εμσηεξηθά κέξε λα είλαη θηηαγκέλα απφ πιαζηηθά πιηθά αλζεθηηθά ζε νμέα θαη 

αιθάιεα. 

21.Να ππάξρεη αηζζεηήξαο αζθαιείαο  γηα ην θάιπκκα ηνπ ζσιήλα. 

22.Να ππάξρεη αηζζεηήξαο αζθαιείαο γηα ηελ χπαξμε ζσιήλα ή κε. 

23.Να ππάξρεη αηζζεηήξαο αζθαιείαο  γηα ην θάιπκκα πξφζβαζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ζπζθεπήο (service door sensor). 

24.Να ππάξρεη δίζθνο ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο ν νπνίνο λα βγαίλεη θαη λα θαζαξίδεηαη 

εχθνια. 

25.Να είλαη θαηάιιειε γηα ηελ κέηξεζε Kjedahl, Devarda, TKN , Alcohlol, phenol, sulfur 

dioxide, volatile acids. 

26.Ο θαηαζθεπαζηήο Οίθνο λα είλαη θαηαμησκέλνο θαη λα είλαη δε δηαπηζηεπκέλνο κε 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαζψο θαη ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαη 

λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο θαηά ISO 17025. 

27.Να ιεηηνπξγεί ζηα 220-240 V, 50-60Hz. 

Γ. πζθεπή Απηφκαηεο Σηηινδφηεηεζεο 

Με ηα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1.Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο φισλ ησλ ηχπσλ ηηηινδνηήζεσλ: 

- End point, EQP titration, Redox, κε πδαηηθέο, ζπκπινθνκεηξηθέο θσηνκεηξηθέο 

πξνθαζνξηζκνχ PH, πξνθαζνξηζκφο mv, αγσγηκνκεηξηθέο θ.ιπ. 

2.Γηαρσξηζηηθφηεηα κεηξήζεσλ : 0.1mv. 

3.Δπηινγή πξνρνΐδσλ 1.5, 10 ή 20ml κε δηαρσξηζηηθφηεηα 1/10.000 απφ ηνλ φγθν ηεο. 
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4.Διάρηζηνο ρξφλνο πιήξσζεο πξνρνΐδαο 20 δεπηεξφιεπηα. 

5.Πιήξε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θακπχιεο ηηηινδφηεζεο, ησλ 

παξακέηξσλ, θιπ. 

6.Δπθξηλέζηαηε ελζσκαησκέλε ςεθηαθή νζφλε, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη πιήξσο φιεο 

νη ρξήζηκνη παξάκεηξνη ηεο ηηηινδφηεζεο, φπσο ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο κεζφδνπ, 

ηα αθξηβή απνηειέζκαηα, νη ζπλζήθεο ηηηινδφηεζεο, ε θακπχιε ηηηινδφηεζεο, θιπ. 

7.Ζ ζπζθεπή λα είλαη πιήξεο, απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο, κε ελζσκαησκέλεο πνιιαπιέο 

ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο λα ελεξγνπνηνχληαη πιήξσο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. Δπίζεο, λα 

ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα ινγηζκηθά πιήξνπο εθηέιεζεο θαη βνήζεηαο ηα νπνία θαζνδεγνχλ 

ην ρεηξηζηή ζηελ εθηέιεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ, ζηελ αλάπηπμε λέαο κεζφδνπ θαζψο θαη 

ινγηζκηθφ βνήζεηαο πνπ θαζνδεγεί ην ρεηξηζηή βήκα πξνο βήκα. 

8.Απηφλνκε βαζκνλφκεζε θαη απηφκαηνο έιεγρνο ηνπ ηίηινπ. Δπίζεο, πιήξεο ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ (κέζνο φξνο ηππηθήο απφθιηζεο θ.ιπ.) γηα 100 δείγκαηα 

θαζψο θαη πιήξε ζπκθσλία κε ηνπο θαλφλεο GLP. 

9.Γπλαηφηεηα απεπζείαο κέηξεζεο pH, ζπγθέληξσζεο (κε ηε βνήζεηα εθιεθηηθψλ 

ειεθηξνδίσλ), ζεξκνθξαζίαο, mv θαη κA. 

10.Δπηινγή απφ ην ρεηξηζηή ηεο ηαρχηεηαο αλάδεπζεο ηνπ δείγκαηνο, ησλ παξακέηξσλ ηεο 

ηηηινδφηεζεο θαη ηεο έθθξαζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

11.Ο θαηαζθεπαζηήο Οίθνο λα είλαη θαηαμησκέλνο δηεζλψο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ππνζηήξημε ζπζθεπψλ απηφκαηεο ηηηινδφηεζεο, κε ηεξάζηην εχξνο εθαξκνγψλ. Να δηαζέηεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001. 

12.Να δηαζέηεη εχρξεζην θαη θηιηθφ ζην ρεηξηζηή, αιθαλνπκεξηθφ πιεθηξνιφγην, γηα 

εθηέιεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

13.Ζ ζπζθεπή λα έρεη απνζεθεπκέλεο κεζφδνπο κε δπλαηφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ απφ ην 

ρεηξηζηή. 

14.Ζ ζπζθεπή λα παξέρεηαη πιήξεο κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο κε θαη 

έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία ζηα 220V/50Hz θαη κε έλα (1) έηνο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν ειεθηξφδην αλαιχζεσλ ηξνθίκσλ. 

Δ. Γεληθέο Απαηηήζεηο  

1.Σν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα, παξειθφκελα θαη 

κηθξνυιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

2.Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα είλαη αλαγλσξηζκέλεο αμηνπηζηίαο 

3.Ο θαηαζθεπαζηήο Οίθνο λα είλαη θαηαμησκέλνο θαη λα είλαη δε δηαπηζηεπκέλνο κε 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαζψο θαη ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαη 

λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο θαηά ISO 17025. 

4.Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ην ζχζηεκα ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί, πιήξσο ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. 

 

 

Σ10 ΤΚΔΤΖ SOXHLET ΑΤΣΟΜΑΣΖ 

 

1.Να είλαη έμη (6) ζέζεσλ θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ε θάζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί κεκνλσκέλα. 

2.Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα εθρχιηζεο θαηά Soxhlet θαη ε ιεηηνπξγία ηεο λα είλαη ζπκβαηή κε 

ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ISO EN, AOAC, §64 LFBG θιπ. 

3.Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή εθρχιηζεο, εμάηκηζεο θαη έθπιπζεο λα ειέγρνληαη θαη 

λα παξαθνινπζνχληαη  ειεθηξνληθά. 

4.Να δηαζέηεη βηβιηνζήθε δηαιπηψλ φπνπ ν ρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην δηαιχηε 

θαη απηφκαηα ζα ξπζκίδνληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο εθρχιηζεο. Δπίζεο λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο απφ ην ρξήζηε δηαιπηψλ ζηε βηβιηνζήθε. 
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5.Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα  πξνγξακκαηηζκνχ, κε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα θαιχπηνληαο 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ ζαο.  

6.Να έρεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα ρξήζεο φισλ ησλ θνηλψλ 

δηαιπηψλ (φπσο δηαηζπιεζέξαο, ρισξνθφξκην, εμάλην, πεηξειατθφο αηζέξαο θιπ.) 

7.Να δηαζέηεη κία πιάθα ζέξκαλζεο απφ θεξακηθφ πιηθφ ε νπνία λα είλαη πνιχ εχθνιε ζηνλ 

θαζαξηζκφ. 

8.Να έρεη ειαζηηθά παξεκβάζκαηα πνπ εθαξκφδνπλ θαη ειαηηψλνπλ ηπρφλ απψιεηεο ηνπ 

δηαιχηε. 

9.Να δηαζέηεη αηζζεηήξα ππεξζέξκαλζεο γηα πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηνχ. 

10.Να έρεη ζχζηεκα αλάθηεζεο ηνπ δηαιχηε έσο θαη 90% θαη νπηηθφ αηζζεηήξα γηα ην χςνο 

ηεο ζηάζκεο ηνπ δηαιχηε ζε θάζε δνρείν ψζηε λα δηαθφπηεηαη ε ζέξκαλζε εάλ δελ ππάξρεη 

δηαζέζηκε, ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα δηαιχηε. 

11.Να δηαζέηεη βηβιηνζήθε δηαιπηψλ φπνπ ν ρεηξηζηήο ζα επηιέγεη έλα δηαιχηε θαη απηφκαηα 

ζα ξπζκίδνληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο εθρχιηζεο.  

12.Να δηαζέηεη αηζζεηήξα ν νπνίνο λα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο λεξνχ ςχμεο. 

13.Να δηαζέηεη δηαθαλέο πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ην νπνίν κφλν φηαλ είλαη θιεηζηφ λα 

επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο γηα κέγηζηε πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή. 

14.Να δηαζέηεη αθνπζηηθή εηδνπνίεζε γηα ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. 

15.Ο θαηαζθεπαζηήο Οίθνο λα είλαη θαηαμησκέλνο θαη λα είλαη δε δηαπηζηεπκέλνο κε 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαζψο θαη ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 θαη 

λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο θαηά ISO 17025. 

16.Να είλαη έηνηκε γηα ιεηηνπξγία ζε 220V/50Hz. 

 

Σ11 ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΤΖ 

 

 1. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο λα  είλαη 1100 C . 
2. Να δηαζέηεη σθέιηκν φγθν ηνπιάρηζην   10 ιίηξσλ.  

3.  Να δηαζέηεη  ηζρπξά ζεξκαληηθά  ζηνηρεία , ζηα πιάγηα  ηνπ θνχξλνπ γηα απνθπγή ηεο 

ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο. 

4. Σα ζεξκαληηθά ζηνηρεία λα  είλαη θαιά πξνζηαηεπκέλα   ,κέζα ζην ππξίκαρν πιηθφ ηνπ 

θνχξλνπ ,γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία θαη αζθάιεηα.    

5. Ζ ζπζθεπή  ζα πξέπεη λα  παξαδνζεί κε solid state relay γηα  αθξηβή ζεξκνθξαζηαθφ 

έιεγρν .   

6.   Ρχζκηζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο  κε βήκα ηνπιάρηζην  1 C . 

7.  Να δηαζέηεη  ςεθηαθή νζφλε πςειήο επθξίλεηαο  ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη  ε ζεξκνθξαζία 

ηνπ θνχξλνπ , ν ρξφλνο πνπ ππνιείπεηαη θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία γηα ην πξνγξακκαηηζκφ 

απηνχ.    

8.  Σν εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη απνιχησο ιείν ,θαη ειεχζεξν απφ ζθφλε.   

9.  Να ηαζέηεη πφξηα  πνπ αλνίγεη πξνο ηα πάλσ , γηα κέγηζηε πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή .  

10. Ζ κφλσζε λα είλαη   πςειψλ πξνδηαγξαθψλ   φπσο θαη ε ζπλνιηθφηεξε θαηαζθεπή ηνπ 

θνχξλνπ λα εμαζθαιίδεη απφιπηε αζθάιεηα γηα ηνπο ρεηξηζηέο  αθφκε θαη ζηνπο 1100 C .  

11.  Ζ ζπζθεπή λα ζπλνδεχεηαη ,απφ θεξακηθή βάζε ηνπνζέηεζεο δεηγκάησλ .      

12. Ο εξγαζηεξηαθφο θνχξλνο κα έρεη  ζχζηεκα απαγσγήο αεξίσλ ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηνπ.  

13.  Να δηαζέηεη θαηάιιειε νπή γηα είζνδν ηπρφλ  αηζζεηεξίσλ δηαθξίβσζεο. 

 

 

14.  Ζ ζπζθεπή λα παξαδνζεί πιήξεσ θη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία 

 

Σ12 ΥΡΧΜΑΣΟΜΔΣΡΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑΣΟΜΔΣΡΟ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά   

1. Να είλαη  θαηάιιειν ,αλαθεξφκελν ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πξνηεηλφκελν  γα 

κέηξεζε ρξψκαηνο ζε πιήξε ζπκθσλία  κε πνιιά δηεζλή πξφηππα  θαη νπσζδήπνηε 

GARDNER  θαη  Pt-Co/Hazen/APHA Color γηα κεηξήζεηο ρξψκαηνο ηξνθίκσλ      

2. Να ππάξρεη άκεζε  νπηηθή ζχγθξηζε  αλάκεζα ζε δείγκα  θαη θιίκαθα απφ 

πηζηνπνηεκέλν δίζθν ηεο θιίκαθαο  .   

3.  Ζ  ζπζθεπή κπνξεί λα δερζεί κειινληηθά θαη άιινπο  δίζθνπο κέηξεζεο γηα άιιεο  

ρξσκαηνκεηξηθέο θιίκαθεο .  

4. Ζ ζπζθεπή λα είλαη θνξεηή, εχθνια κεηαθεξφκελε θαη απιή ζηε ρξήζε . 

5.  Ζ ζπζθεπή λα παξαδνζεί  κε δχν θπςειίδεο δείγκαηνο , δχν  πηζηνπνηεκέλνπο δίζθνπο   

πιήξε θη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία 

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  

φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

Σ13 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΓΗΑΘΛΑΗΜΔΣΡΟ 

1. Σν δηαζιαζίκεηξν  λα  έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο  Βrix, Γείθηε Γηάζιαζεο,  

Γηνξζσκέλνπ  Βrix, ζεξκνθξαζίαο δείγκαηνο θαη ζεξκνθξαζίαο ξχζκηζεο. 

2. Δχξνο κέηξεζεο Brix 0-100 % κε αλαγλσζηκφηεηα 0,1 

3.Δχξνο κέηξεζεο Γείθηε Γηάζιαζεο  1,35 έσο 1,65 ηνπιάρηζην κε αλαγλσζηκφηεηα  

    0,0001. 

4.Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ Brix λα είλαη ηνπιάρηζην 0,1 ζηηο κηθξφηεξεο κεηξήζεηο 

5. Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ Γείθηε Γηάζιαζεο λα είλαη ηνπιάρηζην 0,0001 

6. Ο  ρξφλνο κέηξεζεο  λα κελ ππεξβαίλεη  ηα 10 δεπηεξφιεπηα. 

7. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη πιήξεο ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ζην  

εκείν  ηνπνζέηεζεο ηνπ δείγκαηνο  ,ζε εχξνο ηνπιάρηζην 15 έσο 50 C, γηα απηφκαηε  

δηφξζσζε  ηεο κέηξεζεο σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία . 

8. Να δηαζέηεη επθξηλέζηαηε ςεθηαθή νζφλε  γηα αλαγξαθή ηεο κέηξεζεο ,κε  

ηαπηφρξνλε έλδεημε  ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο  

αλαθνξάο . 

9. Ο ηξφπνο κέηξεζε λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ζθνπξφρξσκσλ  

   δεηγκάησλ  φπσο κέιη, καξκειάδα, θνκπφζηα  θιπ. 

10.Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη  εηδηθή ξχζκηζε κέηξεζεο  ζνιψλ θαη  πςεινχ ημψδνπο 

δεηγκάησλ 

11.      Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, 

πνπ λα δειψλεη  φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ 

ηπρφλ παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

12. Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη λα παξέρεηαη κε  ηειερεηξηζηήξην γηα εχθνιε θαη 

αζθαιή ρξήζε. 

13   Να δηαζέηεη έμνδν RS 232 γηα ζχλδεζε κε ππνινγηζηή ή εθηππσηή. 

 

14. Πιήξεο θαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία ζηα 220v/50 Hz. 

15. Ζ ζπζθεπή λα παξαδνζεί  επηπιένλ θαη κε ελζσκαησκέλε ηελ θιίκαθα  

     βνπηπξνδηαζιαζίκεηξνπ (BOYTYRO)  γηα ιίπε θαη έιαηα  , 

    

-Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  
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φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

 

 

Σ14 ΤΚΔΤΖ ΜΔΣΡΖΖ ΤΓΡΑΗΑ ΜΔ IR 

1. H κέζνδνο κέηξεζεο ηεο πγξαζίαο λα βαζίδεηαη ζηελ δηαδηθαζία μήξαλζεο κε ιπρλία 

αινγφλνπ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηαρχηεηα, κέγηζηε αθξίβεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα. 

2. Μνλάδεο έθθξαζεο πγξαζίαο ζε %, μεξφ ππφιεηκκα επί ηνηο %, μεξφ ππφιεηκκα ζε 

gr, ππνινγηζκνί μεξνχ βάξνπο (θαη’ απφιπηε επηινγή ηνπ ρεηξηζηή).  

3. Γηαρσξηζηηθφηεηα κεηξήζεσλ πγξαζίαο ηνπιάρηζηνλ 0,01%.  

4. Δπαλαιεςηκφηεηα κεηξήζεσλ πγξαζίαο 0,15% γηα 2gr δείγκαηoο θαη 0,03% γηα 10gr 

δείγκαηνο. 

5. Δχξνο βάξνπο δείγκαηνο: απφ 0,5gr έσο ηνπιάρηζηνλ 40gr. 

Αλαγλσζηκφηεηα βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 1mgr. 

6. Δχξνο ζεξκνθξαζίαο 50-200°C, κε δπλαηφηεηα νηθνδφκεζεο δχν ζεξκνθξαζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

7. Να δηαζέηεη ζεηξηαθή έμνδν RS 232C γηα ζχλδεζε κε εθηππσηή, γηα εθηχπσζε 

απνηειεζκάησλ θ.ιπ., ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο νξζήο εξγαζηεξηαθήο πξαθηηθήο 

(πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηνλ εθηππσηή). 

8. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο λα είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη εχθνιε, λα γίλεηαη δε κε απιφ 

πάηεκα ησλ θνπκπηψλ πνπ ζα ππάξρνπλ ζ’ απηή. 

9. Να δηαζέηεη επθξηλέζηαηε ςεθηαθή νζφλε γηα ηελ αλάγλσζε ηεο πγξαζίαο, 

ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο, βάξνπο, θαζψο θαη νδεγηψλ εθηέιεζεο κέηξεζεο. 

10. Ο θαηαζθεπαζηήο νίθνο λα είλαη θαηαμησκέλνο δηεζλψο ζηελ θαηαζθεπή απηφκαησλ 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο πγξαζίαο. 

11. Σν πξνθεξφκελν ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί κε ιπρλία αινγφλνπ, δειαδή κε ηελ 

ηειεπηαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη θαη απαηηείηαη απφ ηελ Γηεζλή 

Βηβιηνγξαθία. 

12. Ο θαηαζθεπαζηήο Οίθνο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζεηξάο ISO 9000. 

13. Ζ πξνζθεξφκελε ζπζθεπή λα κπνξεί λα δηαθξηβσζεί (ζχκθσλα κε φιεο ηηο 

απαηηήζεηο δηαπηζηεχζεσο), ηφζν σο πξνο ηελ κέηξεζε πγξαζίαο, φζν θαη σο πξνο ηελ 

κέηξεζε βάξνπο. 

14. Να παξέρεηαη πιήξεο θαη έηνηκε κε 1 ρξφλν εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα είλαη απαξαίηεηα πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001  θαη  ISO 17025. 

 

 

Σ15 ΦΖΦΗΑΚΟ ΥΡΧΜΑΣΟΜΔΣΡΟ  ΔΛΑΗΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΗ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Φεθηαθφ ρξσκαηφκεηξν  ειαίσλ ιηπαξψλ πιψλ θαη ηξνθίκσλ κε  ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

1.Ζ ζπζθεπή λα  κεηξάεη δηαπεξαηφηεηα ζε εχξνο απφ 0-100% , θαη νπηηθή ππθλφηεηα ζε 

εχξνο 0-2,5 OD      κε εχξνο νπηηθήο ζρηζκήο  20 nm ην κέγηζην . 

2. Ζ ζπζθεπή  λα   κεηξάεη απεπζείαο  ζε δείγκαηα ειαίσλ θαη  ιηπαξψλ πιψλ   ρξψκα κε ηελ 

πηζηνπνηεκέλε  θιίκαθα LOVIBOND RYBN  ζε  πιήξε ζπκθσλία  κε ηα πξφηππα AOCS. 

3. Ζ επαλαιήςηκφηεηα ηεο κέηξεζεο λα   είλαη ηνπιάρηζην +- 0,1 ηεο θιίκαθαο LOVIBOND  

RYBN. 

4. Ύπαξμε ςεθηαθήο νζφλεο 2ρ40  πςειφηαηεο επθξίλεηαο  γηα αλαγξαθή πιεξνθνξηψλ, 

κεηξήζεσλ παξακέηξσλ θιπ.-Δπηπιένλ απαηηείηαη  χπαξμε ελζσκαησκέλνπ πιεθηξνινγίνπ,  

πδαηνζηεγνχο, κεγάιεο αλζεθηηθφηεηαο θαη εχθνιν ζηε ρξήζε.  
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5. Δπηπιένλ λα παξέρεηαη θαη ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ  ,γηα 

ιεηηνπξγία θαη κε Ζ/Τ. 

  6. Ο  ρξφλνο κέηξεζεο λα είλαη πάληνηε κηθξφηεξνο ησλ 25 δεπηεξνιέπησλ.  

7. Ζ ζπζθεπή  λα   ιεηηνπξγεί κε ιπρλία  tungsten  ,  κε εγγπεκέλν ρξφλν γηα ηνπιάρηζην 

πνιιέο  κεηξήζεηο.  

8. Ζ ζπζθεπή λα   δίλεη απνηειέζκαηα θαη  ζε άιιεο  ρξσκαηνκεηξηθέο θιίκαθεο  γηα 

ηξφθηκα θαη ππνρξεσηηθά  ζε   CIE Values , Chlorophyll A and B , bêtα Carotene , Iodine , 

Klett Colour,  Kreis Value, Gardner , Pr –Co-/Hazen /APHA   Ζ ελαιιαγή ζηηο θιίκαθεο λα    

γίλεηαη απιά κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ .   

9. Ζ   βαζκνλφκεζε λα  γίλεηαη εχθνια απφ ην ρεηξηζηή κε ην πάηεκα  ελφο θνπκπηνχ. 

10.Ζ ζπζθεπή  λα    παξαδνζεί πιήξε θη έηνηκή πξνο ιεηηνπξγία κε  φια ηα παξειθφκελα 

δει. θίιηξν βαζκνλφκεζεο ,δχν ηνπιάρηζην θπςειίδεο, αληαιιαθηηθή ιπρλία θαη εγρεηξίδην 

ιεηηνπξγίαο ,  έηζη ζην ζχλνιν ηεο λα είλαη ηδαληθή γηα κεηξήζεηο ρξψκαηνο ζε δείγκαηα 

ειαίνπ θαη ιηπαξέο χιεο. 

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  

φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

Σ16 ΤΚΔΤΔ SOXLET (ΤΑΛΗΝΔ) 

Τάιηλε ζπζθεπή soxhlet ε νπνία λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να απνηειείηαη απφ πάιηλε ζθαηξηθή θηάιε φγθνπ 1000ml, πάιηλν ζπεηξνεηδή 

ςχθηε, θαηάιιειν γηα ζχλδεζε κε λεξφ βξχζεο, θαζψο θαη θαηάιιειν πάιηλν εμάξηεκα 

πνπ ζα ζπλδέεη ηελ θηάιε κε ηνλ ςχθηε. 

 Ο ςχθηεο, ε θηάιε θαη ην ελδηάκεζν εμάξηεκα, λα έρνπλ εζκπξηζκέλα ζηφκηα ψζηε 

λα εθάπηνληαη ηέιεηα κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ. 

 Ζ ζπζθεπή λα ζπλνδεχεηαη απαξαηηήησο απφ ζεξκαληηθή εζηία ε νπνία λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ θξάκα αινπκηλίνπ θαη εληζρπκέλε απφ επνμηθή βαθή γηα 

αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε απφ νμέα. 

 Ζ ζεξκαληηθή εζηία λα έρεη δπλαηφηεηα ζέξκαλζεο έσο ηνπο 350°C. 

 Να δηαζέηεη ζεξκαηλφκελε πιάθα πνπ λα έρεη δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 140 mm θαη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αινπκίλην. 

 Να δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγία καγλεηηθήο αλάδεπζεο κε ξχζκηζε ησλ ζηξνθψλ. 

 

Σ17 ΘΔΡΜΟΜΑΝΓΤΔ 20 ΛΗΣΡΧΝ 

1.   Να έρεη  ρσξεηηθφηεηα θηάιεο ησλ 20 ιίηξσλ κε δηάκεηξν 34,5 εθαηνζηά 

ηνπιάρηζην. 

   2.   Δχξνο  ζεξκνθξαζηψλ έσο + 450 C.  

3.   Να δηαζέηεη ξπζκηζηή  ηζρχνο απφ 0-100% κε ηνλ νπνίν λα ξπζκίδεηαη  ε αηηνχκελε  

ζεξκνθξαζία.  

4.   Μέγηζηε ηζρχο ηνπιάρηζην  1000 Watts.  

5.   Να δηαζέηεη  δηαθφπηε αζθάιεηαο γηα δηαθνπή  ιεηηνπξγίαο ζε ηπρφλ πξφβιεκα 

ςεθηαθή νζφλε θαη θηιηθφηαην ζην ρεηξηζηή πιεθηξνιφγην ιεηηνπξγίαο. 

6. Ζ θαηαζθεπή λα  είλαη απφ αλνμείδσην αηζάιη, κε κεγάιε αληνρή ζηα ρεκηθά   

αλνμείδσην αηζάιη  εμαζθαιίδνληαο πςειφηαηε αζθάιεηα. 

7. Να δηαζέηεη 2 ζεξκαηλφκελεο δψλεο  ,κε ξχζκηζε απφ ην ρεηξηζηή.  

        8.  Πιήξεο θαη έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία ζηα 222v/50Hz 
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Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  

φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

Σ18 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΟΛΑΡΗΜΔΣΡΟ 

-ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΟΛΑΡΗΜΔΣΡΟ   κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Ζ ζπζθεπή   λα κπνξεί  λα  κεηξήζεη   ηφζν νπηηθή ζηξνθή φζν   θαη  θιίκαθα 

Εάραξεο  Z   κε απηφκαηε ελαιιαγή     
 Δχξνο κέηξεζεο νπηηθήο  ζηξνθήο  -90

ν
  έσο +90

ν     
 κε δηαρσξηζηηθφηεηα +-0,01

ν      

 Αθξίβεηα +-0.03
ν
 ζε φιν ην εχξνο κέηξεζεο. 

 Δχξνο κέηξεζεο θιίκαθαο  Εάραξεο  -199 Ε έσο +199 Ε  κε δηαρσξηζηηθφηεηα 0,01 Ε 

. 

 Αθξίβεηα +-0,08 Ε  ζε φιν ην εχξνο κέηξεζεο . 

 Υξφλνο κέηξεζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο έλδεημεο 6 έσο 10 δεπηεξφιεπηα.   

 Οζφλε πςειήο επθξίλεηαο ,δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζην  14mm. 

 Να ιεηηνπξγεί  ζε κήθνο θχκαηνο 589,44 nm κε απιή ιπρλία νξαηνχ κε εγγπεκέλν  

 ρξφλν δσήο ηνπιάρηζην 2000 ψξεο.  

 Να δηαζέηεη  έμνδν RS 232 γηα ζχλδεζε κε Ζ/Τ ή εθηππσηή. 

 Δχθνιε ιεηηνπξγία κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ,κε απηφκαην κεδεληζκφ θαη 

απηφκαηε νξζή ηνπνζέηεζε ζσιήλα κέηξεζεο. 

 Απηφκαηε έλδεημε-εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε πνιχ ζθνχξσλ δεηγκάησλ.  

 Να παξέρεηαη  κε ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο ,ζε πεξηβάιινλ Windows γηα δηαρείξηζε 

απνηειεζκάησλ κέζσ Ζ/Τ. 

 Πιήξεο θαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία ζηα 220V/50Hz, κε ζσιήλα κέηξεζεο,  

 αληαιιαθηηθή ιπρλία, ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο , θάιπκκα  πξνζηαζίαο θαζψο θαη 

αλαιπηηθφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο  . 

 

      -Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα 

δειψλεη  φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ 

παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

Σ19 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΡΟΥΟΨΓΑ 

Απηφκαηε πξνρνίδα   κε  ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

1.Να  απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηά κέξε , κία θνλζφια ξχζκηζεο θαη έλα πχξγν 

πξνζζήθεο θαη ιήςεο αληηδξαζηεξίνπ,  έηνηκν γηα απεπζείαο ζχλδεζε  κε ην κπνπθάιη ηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ.  

2. Σν εχξνο φγθνπ ηηηινδφηεζεο λα  είλαη  απφ 0 έσο 50 ml   κε απεπζείαο ξπζκηδφκελε  

πιήξσζε απφ ην ρεηξηζηή  θαη δηαρσξηζηηθφηεηα φγθνπ πξνζζήθεο ηνπιάρηζην 10 κl  

3. Ζ επαλαιεςηκφηεηα ηεο κέηξεζεο λα    είλαη ηνπιάρηζην +- 0,25%. 

4. Απαηηείηαη χπαξμε ςεθηαθήο νζφλεο touch screen  πςειφηαηεο επθξίλεηαο  κε αλαγξαθή 

φισλ ησλ ξπζκίζεσλ θαη εληνιψλ   γηα απιή θαη εχθνιε ιεηηνπξγία.  

5. Ζ αθξίβεηα πξνζζήθεο λα  είλαη θαιχηεξε απφ 0,2 % 

6. Ζ ζπζθεπή λα  κπνξεί λε εθηειέζεη ηηηινδνηήζεηο φισλ ησλ ηχπσλ , κε ηαρχηεηεο 

(γξήγνξε πξνζζήθε, κεζαία πξνζζήθε, ζηάγδελ θιπ. ) θαη πξνθαζνξηζκέλνπο φγθνπο,  

ξπζκηδφκελα  φια απφ ην ρεηξηζηή. 
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7. Να κπνξεί  λα γίλεη απνζήθεπζε ζηε κλήκε ηεο ζπζθεπήο ηνπιάρηζην 9 κεζφδσλ  θαη 

άκεζε  έλαξμε ηνπο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ.  

8. Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ηαρχηεηαο πξνζζήθεο, φπσο  θαη ηεο  ηαρχηεηαο,  πιήξσζεο 

απφ ην ρεηξηζηή. 

9. Ζ βαζκνλφκεζε λα   γίλεηαη εχθνια θαη απιά  απφ ην ρεηξηζηή . 

10.Ζ απαέξσζε λα   γίλεηαη εχθνια θαη απιά κε ην γχξηζκα κίαο ζηξφθηγγαο, ρσξίο 

απαίηεζε αδεηάζκαηνο ηνπ πγξνχ αληίδξαζεο.  

11.Ζ ζπζθεπή θαη ηδίσο ηα κέξε  πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε πγξά πξέπεη λα  είλαη αλζεθηηθά 

ζε ρεκηθφ πεξηβάιινλ, θαηαζθεπαζκέλα  απφ  PTFE , bosilicate glass  θαη FEP. 

12.Ζ ζπζθεπή λα   θαζαξίδεηαη  εχθνια  θαη απιά  κε απιή αθαίξεζε ησλ κεξψλ,  ρσξίο 

ρξήζε  ησλ εξγαιείσλ  θαη  κπνξεί λα απνζηεηξσζεί θαη ζε ζεξκνθξαζία έσο 120 C. 

13. Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κέζσ  Ζ/Τ 

14. Ζ ζπζθεπή  λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε ελζσκαησκέλε  επαλαθνξηηδφκελε 

κπαηαξία  γηα ρξήζε θαη ζε ρψξνπο παξαγσγήο . 

 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  

φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

 

Σ20 ΦΖΦΗΑΚΟ ΦΟΡΖΣΟ  ΥΡΧΜΑΣΟΜΔΣΡΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

1. Φεθηαθφ θνξεηφ  ρξσκαηφκεηξν ηξνθίκσλ κε  ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

 

2. Ζ ζπζθεπή λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν σο θνξεηή (κε κέγηζην βάξνο 1,1 θηιφ) 

φζν θαη σο εξγαζηεξηαθή  

3. Να δηαζέηεη  γεσκεηξία 0/45 , κε εχξνο 400-700 nm θαη εχξνο νπηηθήο ζρηζκήο 10 

nm. 

4. Ζ ζπζθεπή  λα  κεηξάεη αλάθιαζε απεπζείαο ζην δείγκα ζε εχξνο 0-200%. 

5. Να  δηαζέηεη  κλήκε  ηνπιάρηζην  1000 πξνηχπσλ  κε επεμεξγαζία  έσο θαη 2000 

δεηγκάησλ . 

6. Γπλαηφηεηα  επηινγήο παξαηεξεηή  2 κνηξψλ ή θαη 10 κνηξψλ , ελψ λα  δηαζέηεη 

πιεζψξα  illuminants  φπσο C,D50,D65,A,F2,F11,F12. 

7. Ύπαξμε ςεθηαθήο νζφλεο πςειφηαηεο επθξίλεηαο  γηα αλαγξαθή πιεξνθνξηψλ, 

κεηξήζεσλ παξακέηξσλ θιπ.-Δπηπιένλ χπαξμε ελζσκαησκέλνπ πιεθηξνινγίνπ, 

πιήξνπο πδαηνζηεγνχο, κεγάιεο αλζεθηηθφηεηαο θαη εχθνιν ζηε ρξήζε.  

8. Να παξέρεηαη θαη κε ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο ,γηα ιεηηνπξγία θαη κε Ζ/Τ. 

9. Ο  ρξφλνο κέηξεζεο λα είλαη πάληνηε κηθξφηεξνο ησλ 2 δεπηεξνιέπησλ.  

10. Ζ ζπζθεπή λα   ιεηηνπξγεί κε ιπρλία  tungsten  gas-filled κε εγγπεκέλν ρξφλν γηα 

ηνπιάρηζην 500.000 κεηξήζεηο.  

11. Ζ ζπζθεπή λα  ιεηηνπξγεί θα λα  δίλεη απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο ρξσκαηνκεηξηθέο 

θιίκαθεο φπσο CIE, XYZ,GIEYxy,  CIE L*,a*,b*,CMC, CIE94 .Whiteness. 

Yellowness  ζε ζπκθσλία κε ην ASTM E313-98.    

12. Ζ   βαζκνλφκεζε λα  γίλεηαη εχθνια απφ ην ρεηξηζηή κε ην πάηεκα  ελφο θνπκπηνχ. 

13. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα  παξαδνζεί πιήξε θη έηνηκή πξνο ιεηηνπξγία κε  φια ηα 

παξειθφκελα δει. δίζθνπο άκεζεο βαζκνλφκεζεο  , θαζψο θαη βάζε γηα ιεηηνπξγία 

σο εξγαζηεξηαθή. θιπ. Έηζη ζην ζχλνιν ηεο ζα είλαη ηδαληθή γηα κεηξήζεηο ρξψκαηνο 

ζε πξντφληα  ηξνθίκσλ . 

14. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία 
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καο, πνπ λα δειψλεη  φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη 

εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
 

 

Β1 ΦΑΜΑΣΟΦΧΣΟΜΔΣΡΟ ΜΟΝΖ ΓΔΜΖ 

Φαζκαηνθσηφκεηξν ππεξηψδνπο - νξαηνχ UV-VIS, απιήο δέζκεο, κε ηα αθφινπζα ειάρηζηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πεξηνρή κήθνπο θχκαηνο: 190 – 1100 nm, κε βήκα ξχζκηζεο 0.1nm. 

 Φσηεηλέο πεγέο:  Λπρλία αινγφλνπ γηα ην νξαηφ θαη ιπρλία δεπηεξίνπ D2 γηα ην 

ππεξηψδεο, κε απηφκαηε ξχζκηζε γηα κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαη κε επηινγή απφ ηνλ 

ρεηξηζηή ηνπ κήθνπο θχκαηνο απηφκαηεο ελαιιαγήο ηνπο. 

 Μνλνρξσκάηνξαο: ακθίθπξην νινγξαθηθφ θξάγκα πεξίζιαζεο κε δηφξζσζε εθηξνπήο.  

 Αληρλεπηήο: Φσηνδίνδνο ππξηηίνπ. 

 Δχξνο δέζκεο: 5nm.  

 Aθξίβεηα κήθνπο θχκαηνο: ±1,0nm. 

 Eπαλαιεςηκφηεηα κήθνπο θχκαηνο: ±0,3nm. 

 Γηαρεφκελν θσο: θάησ απφ 0,05%  

 Φσηνκεηξηθέο θιίκαθεο ιεηηνπξγίαο:  

 νπηηθήο ππθλφηεηαο-απνξξφθεζεο (Absorbance): -0,3 ~ 3,0Abs 

 πνζνζηφ δηαπεξαηφηεηαο (Transmittance): 0,0 ~ 200% 

 Φσηνκεηξηθή αθξίβεηα: θαιχηεξε απφ ± 0,005 Αbs. 

 Φσηνκεηξηθή επαλαιεςηκφηεηα: θαιχηεξε απφ ± 0,003Αbs. 

 Απφθιηζε: Κάησ απφ ± 0,001 Αbs/h 

 Δπηπεδφηεηα βαζηθήο γξακκήο: θάησ απφ ± 0,02 Αbs. 

 Θφξπβνο: θάησ απφ 0,0005 Abs, RMS. 

Να δηαζέηεη κηθξνυπνινγηζηή κε ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο κηθξνυπνινγηζηή 

/ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο: 

 Φσηνκέηξεζε (Photometric mode). 

 Δπηινγή κεηαμχ Σ% θαη Abs, κέηξεζε ζε ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο θαη πνζνηηθή 

αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ Κ-παξάγνληα. 

 Να έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ κεζφδσλ. 

 Φάζκα (Spectrum mode): 

 Σξφπνη κέηξεζεο: ABS, T%, E 

 Σαρχηεηα ζάξσζεο: πεξίπνπ απφ 30 έσο 1300 nm/min. 

 Δπαλαιήςεηο ζάξσζεο: 1 ~ 99. 

 Απεηθφληζε θαζκάησλ: Καη’ επηινγή ηνπ ρξήζηε κε επηθάιπςε ή θαη’ αθνινπζία.  

 Δπεμεξγαζία ησλ θαζκαηηθψλ δεδνκέλσλ: 

- Απηφκαηε αλίρλεπζε κήθνπο θχκαηνο θνξπθψλ θαη θνηιάδσλ. 

- Μεγέζπλζε θαη ζκίθξπλζε ηνπ θάζκαηνο. 

- Αλάγλσζε δεδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. 

- Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ (θαζκάησλ) θαη κεζφδσλ 

- Σα θαζκαηηθά δεδνκέλα λα κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο ζεηξηαθήο ζχξαο. 

- Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ θαζκάησλ. 

 Πνζνηηθή αλάιπζε (Quantitation mode): 
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 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο γηα 1, 2, 3 κήθε θχκαηνο. 

 Κακπχιε βαζκνλφκεζεο: 

- Με ηε κέζνδν εηζαγσγήο ηνπ παξάγνληα Κ θαη απηφκαηνο ππνινγηζκφο ηεο 

ζπγθέληξσζεο. 

- Κακπχιε βαζκνλφκεζεο ελφο ζεκείνπ κε απηφκαην ππνινγηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο. 

- Κακπχιε βαζκνλφκεζεο πνιιψλ ζεκείσλ: 

- Αξηζκφο πξνηχπσλ: σο 10. 

- Σάμε θακπχιεο βαζκνλφκεζεο: 1 ~ 3. 

- Γπλαηφηεηα επηινγήο λα πεξλάεη ή φρη ε θακπχιε απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ. 

- Δπαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ησλ πξνηχπσλ (1 – 10 θνξέο) θαη δεκηνπξγία ηεο 

θακπχιεο βαζκνλφκεζεο κε ηηο κέζεο ηηκέο. 

- Απεηθφληζε ηεο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο. 

- Έλδεημε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηεο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο. 

 Μεηξήζεηο πνζνηηθέο: Αξηζκφο επαλαιήςεσλ κεηξήζεσλ: 1 - 10 (γηα ηελ εχξεζε ηεο 

κέζεο ηηκήο). 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ θαη κεζφδσλ (θακππιψλ αλαθνξάο). 

 Να δηαζέηεη κεγάιε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ κε θσηηζκφ θαη πιεθηξνιφγην. 

 Σξνθνδνζία: 220V/50Hz. 

 Να δηαζέηεη έμνδν RS 232C γηα ζχλδεζε κε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ή εθηππσηή θαη έμνδν 

γηα ζχλδεζε κε εθηππσηή. 

 Να έρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ γηα κεηξήζεηο θηλεηηθήο, αλάιπζεο 

πξσηετλψλ/DNA, κέηξεζεο ζε πνιιαπιά  κήθε θχκαηνο, θ.ι.π. 

 Να πεξηιακβάλεη δεχγνο θπςειίδσλ ραιαδία νπηηθήο δηαδξνκήο 10mm. 

 

Δηδηθέο απαηηήζεηο 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο παξφκνησλ 

ζπζηεκάησλ. Να θαηαηεζεί θαηάινγνο πειαηψλ. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απαξαηηήησο δηθή ηνπ ηερληθή ππεξεζία εμππεξέηεζεο 

(service), ε νπνία θαηά πξνηίκεζε λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πηζηνπνηεκέλν. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (θαηάινγνο πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζε, 

εμνπιηζκφο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.). 

 Ο θαηαζθεπαζηήο νίθνο ηνπ ζπζηήκαηνο λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000. Ο πξνκεζεπηήο, λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9000. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο. 

 Να παξέρεηαη πιήξεο, επηαεηήο ηνπιάρηζηνλ θάιπςε ζε αληαιιαθηηθά, θαζψο θαη θάιπςε 

ζε ζπληήξεζε, επηζθεπέο θαη παξνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

εγγχεζεο. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζε πξαγκαηηθή αλάιπζε κε κέζνδν πνπ ζα ππνδεηρζεί 

απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Όια ηα επηκέξνπο ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ λα απαληεζνχλ κε ηελ ππάξρνπζα ζεηξά ζε 

θχιιν ζπκκφξθσζεο. Οη απαληήζεηο λα ηεθκεξηψλνληαη ζαθψο θαη λα πξνθχπηνπλ απφ ηα 

θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή Οίθνπ. 

 

 

Β2 ΤΓΑΣΟΛΟΤΣΡΟ 

Δπηηξαπέδην πδαηφινπηξν  κε ηα εμήο  ραξαθηεξηζηηθά 

1. Υσξεηηθφηεηα  ηνπιάρηζην 12 ιίηξσλ. 
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2.Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο  κε άκεζε παχζε ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε 

δπζιεηηνπξγίαο  ή ηπρφλ ππεξζέξκαλζεο θιπ. 

3 Δχθνιε ιεηηνπξγία  κε πιεθηξνιφγην αθήο θαη επθξηλή ςεθηαθή νζφλε. 

4. Καηαζθεπή απφ αλνμείδσην πςειήο πνηφηεηαο  ζην ζχλνιν ηεο ζπζθεπήο. 

5. Δχξνο ζεξκνθξαζηψλ  απφ +5 ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο έσο 100 C θαη άλσ κε 

ζηαζεξφηεηα 0,1 C.  

6. Πιήξεο θαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία ζηα 220V/50 Hz. 

 

Β3 ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟ  ΜΔ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΔΦΑΛΔ ΓΗΑ FALCON, EPPENDORF 

Δξγαζηεξηαθή ςπρφκελε θπγφθεληξνο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο λα  είλαη  20.000 rpm  απφιπηα ειεγρφκελε θαη 

ξπζκηδφκελε απφ ην ρεηξηζηή ,ελψ κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ππνδνρείο θαη ζήθεο λα είλαη 

ηθαλή  γηα θπγνθέληξηζε θηαιηδίσλ 50 θαη 15 ml κε κέγηζηε ηαρχηεηα είλαη πξάγκαηη  15.000 

rpm. 

     2. Να δηαζέηεη ςεθηαθφ ρεηξηζηήξην επηινγήο παξακέηξσλ θπγνθέληξηζεο ,κε 

ελζσκαησκέλν κηθξνεπεμεξγαζηή  θαη πιήξε επηινγή απφ ην ρεηξηζηή, ηφζν ηεο ηαρχηεηαο 

πεξηζηξνθήο  ζε εχξνο 200-20000 rpm, ηεο ζεξκνθξαζίαο  θπγνθέληξηζεο    ζε εχξνο -20 C 

έσο 40 C  φζν θαη ηνπ ρξφλνπ θπγνθέληξηζεο ζε εχξνο απφ 10 δεπηεξφιεπηα έσο 99 ψξεο  

ηνπιάρηζην..    

     3.  Ζ ηαρχηεηα θπγνθέληξηζεο λα  ξπζκίδεηαη απφ 200 έσο 20.000 rpm κε βήκα  10 rpm ή 

θαη κηθξφηεξν , ε ζεξκνθξαζία  λα είλαη απφ -20 C έσο θαη 40 C  κε βήκα 1 C   ελψ ν ρξφλνο  

θπγνθέληξηζεο λα   κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 10 δεπηεξφιεπηα  έσο 59 ιεπηά    κε βήκα 10 

δεπηεξφιεπηα θαη απφ   59 ιεπηά  έσο  99 ψξεο  κε βήκα 1 ιεπηφ ηνπιάρηζην..       

4. Να δηαζέηεη επθξηλέζηαηε, αδηάβξνρε θαη αλζεθηηθή ζε ρψξνπο ρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ  

ςεθηαθή νζφλε, ε νπνία λα  απεηθνλίδεη ηελ ηαρχηεηα  θπγνθέληξηζεο  , ηνλ ππνιεηπφκελν 

ρξφλν  θπγνθέληξηζεο, ηε ζεξκνθξαζία  θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. 

5.     Ζ ζπζθεπή λα   δηαζέηεη αλνμείδσην θάιπκκα ,πνπ δελ ζα  αλνίγεη πνηέ φζν δηαξθεί ε 

πεξηζηξνθή , ε νπνία θαη δελ ζα  αξρίδεη πνηέ πξηλ θιείζεη ην θαπάθη, ζχκθσλα κε φινπο 

ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, πνπ ε ζπζθεπή λα πιεξνί πιήξσο.     

6.   Ζ ζπζθεπή λα  δηαζέηεη θαη manual stop  κε εηδηθή  έλδεημε  ζην πιεθηξνιφγην. 

7.   Απαηηείηαη απμεκέλε  αζθάιεηα κε θακπίλα βηνινγηθήο αζθάιεηαο , ζε πιήξε ζπκθσλία 

κε ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο  αζθαιείαο.   

8.    Να  δηαζέηεη ερεηηθφ ζήκα εηδνπνίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θπγνθέληξηζεο.  

9.  Ζ  πνηφηεηα θαηαζθεπήο λα είλαη απφ αλνμείδσην πςειήο θαζαξφηεηαο ζε ζπκθσλία κε 

φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο.   

10.  Ζ θπγφθεληξνο λα  δέρεηαη πνιχ κεγάιν εχξνο θηαιηδίσλ απφ 1,5 έσο 100 ml  , κε ηε 

ρξήζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ  εμαξηεκάησλ ,φισλ ηνπ απηνχ θαηαζθεπαζηή νίθνπ.  

11.  Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη  παξαδνζεί κε   φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα   (αληάπηνξαο, 

ππνδνρείο) γηα ηαπηφρξνλε  θπγνθέληξηζε 4 θηαιηδίσλ ησλ 50 ml  θαη  8  ησλ 15 ml θαη 

επηπιένλ αληάπηνξεο ή θαηάιιειεο θεθαιέο γηα eppendorf θαη falcon. 

12. H ζπζθεπή λα  δηαζέηεη δπλαηφηεηα  κλήκεο γηα 90 ηνπιάρηζην  πξνγξάκκαηα, εχθνιεο 

θαη άκεζεο  αιιαγήο θεθαιψλ, ελψ ν ζφξπβνο ιεηηνπξγίαο λα  είλαη κηθξφηεξνο ησλ 60 dBA.  

13.  Σν ζχζηεκα ςχμεο ηεο θπγφθεληξνπ λα είλαη CFC-FREE ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο 

νηθνινγηθέο απαηηήζεηο .  

14.  Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη  παξαδνζεί πιήξε θη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία ζηα 220V /50 Hz  

  

      -Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα 

δειψλεη  φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ 

παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  
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Β4 PH ΜΔΣΡΟ 

1. Δχξνο κέηξεζεο PH  0,00-14,00,κε δηαρσξηζηηθφηεηα 0,01 θαη αθξίβεηα 0,2 

2. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο κε έλδεημε ζε δεχηεξε νζφλε ζε εχξνο 0 έσο +80 C 

3. Πιήξε πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία θαη ηε ζθφλε  

4. Eχθνιε ρεηξνθίλεηε  βαζκνλφκεζε κε ηε ρξήζε πξφηππσλ δηαιπκάησλ.  

5. Δχθνιε ιεηηνπξγία κε απιφ  ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγην πνπ λα θαιχπηεη πιήξσο 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, θαζψο θαη ςεθηαθή νζφλε πςειήο επθξίλεηαο. 

6. Γπλαηφηεηα βαζκνλφκεζεο 2 ζεκείσλ. 

7. Να παξέρεηαη πιήξεο θαη έηνηκν ζε ιεηηνπξγία  κε αιθαιηθέο κπαηαξίεο, βαιηηζάθη 

κεηαθνξάο, ζήθε πξνζηαζίαο   

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο ηελ ππεξεζία καο, πνπ λα δειψλεη  

φηη έιαβε γλψζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο  θαη εγγπάηαη ηελ ηπρφλ παξάδνζε ηεο 

ζπζθεπήο  ,θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ηεο.  

 

Β5 ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΔ VORTEX 

1. Δπηθάλεηα  δηακέηξνπ ~6 cm     

2. Δχξνο ζηξνθψλ 2000  rpm . 

3. Απιή θαη εχθνιε ρξήζε. 

4. Ύςνο  ζπζθεπήο έσο  15 εθαηνζηά . 

5. Ηζρχο  έσο 30 WATT.  

6. Καηαζθεπή  πςειήο αληνρήο. 

 

Β6 ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟΗ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΗ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΔ 

1. Δχξνο ζηξνθψλ 100-1400 rpm ηνπιάρηζην πιήξσο ξπζκηδφκελν κε αθξίβεηα 2%.    

2. Δχξνο ζεξκνθξαζίαο  απφ 50-350 C πιήξσο ξπζκηδφκελν κε αθξίβεηα 2 °C. 

3. Γηάκεηξν επηθάλεηαο 145 mm ε κεγαιχηεξε   

4. Τςειφηαηε αζθάιεηα κε  2 αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο  ειέγρνπ  ππεξζέξκαλζεο  

5. Ηζρχο ηνπιάρηζηνλ 800 WATT.  

6. Κεξακηθή εζηία  πςειήο αληνρήο. 

 

Β7 ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΗ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΔ 

1. Δχξνο ζηξνθψλ 60-1600 rpm ηνπιάρηζηνλ πιήξσο ξπζκηδφκελν κε αθξίβεηα 2%.    

2. Γηάκεηξν επηθάλεηαο 145 mm ε κεγαιχηεξε   

3. Τςειφηαηε αζθάιεηα κε  2 αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο  ειέγρνπ  ππεξζέξκαλζεο  

4. Μέγηζηνο φγθνο αλάδεπζεο 10 ιίηξα.  

5. Κεξακηθή εζηία  πςειήο αληνρήο. 

 

 

 

Β16 ΚΛΗΒΑΝΟ ΤΓΡΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ 

 

Κιίβαλνο πγξήο απνζηείξσζεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 20 ιίηξσλ. Καηάιιεινο γηα 

απνζηείξσζε εξγαζηεξηαθψλ ζθεπψλ, ηξπβιίσλ, θηαιψλ θηι. 

Να πιεξνί ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθαιείαο. 

 

 

Β17 ΔΠΧΑΣΗΚΟ ΚΛΗΒΑΝΟ ΜΔ ΦΤΞΖ 
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Φπρφκελνο επσαζηηθφο θιίβαλνο κε θπθιηθή αλαθίλεζε, κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ πφξηα ηνπ λα αλνίγεη ζην πιάη θαη λα δηπιψλεη γηα ηελ δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θαη 

θάησ απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ πάγθν. 

 Όια ηα ηκήκαηα ηνπ επσαζηηθνχ θιηβάλνπ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηπρφλ πγξά πνπ 

κπνξεί λα ρπζνχλ απφ ζπάζηκν θηάιεο, ιφγσ ζρεδηαζκνχ ηεο πιαηθφξκαο αλαθίλεζεο. 

 Ζ ηαρχηεηα αλαθίλεζεο λα είλαη ξπζκηδφκελε έσο ηνπιάρηζηνλ ηηο 500 rpm. 

 Σν εχξνο αλαθίλεζεο λα έρεη δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 20mm. 

 Ζ αθξίβεηα αλαθίλεζεο λα κελ μεπεξλάεη ην ±1% ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο. 

 Σν εχξνο ζεξκνζηάηεζεο λα είλαη απφ πεξίπνπ 10°C θάησ απφ ην πεξηβάιινλ έσο 60°C. 

 Ζ αθξίβεηα ζεξκνζηάηεζεο λα είλαη θαιχηεξε απφ ±0,3°C. 

 Να κπνξεί λα δερηεί θηάιεο έσο 5000ml. 

 Να θέξεη πιαηθφξκα αλαθίλεζεο κε απηνθφιεηε επέλδπζε. 

 

 

Β19 ΛΟΤΣΡΟ ΤΠΔΡΖΥΧΝ 10 ΛΗΣΡΧΝ ΜΔ ΘΔΡΜΑΝΖ 

Σν ινπηξφ ππεξήρσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να έρεη ρσξεηηθφηεηα ιεθάλεο πεξίπνπ 10 ιίηξα 

 Να έρεη ξπζκηδφκελε ζπρλφηεηα ππεξήρσλ απφ 40 κέρξη πεξηπνχ 60 KHz 

 Ζ θαηαλαιηζθφκελε ηζρχο ηνπ λα είλαη ιηγφηεξε απφ 300W 

 H ζεξκνθξαζία λα ξπζκίδεηαη κεηαμχ 20 θαη 80 
0
C θαη λα εκθαλίδεηαη ςεθηαθά. 

 Να δηαζέηεη πξνεηδνπνηεηηθφ αθνπζηηθφ ζήκα ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

 Να δηαζέηεη ςεθηαθφ ρξνλνδηαθφπηε θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί έπ’ άπεηξνλ. 

 

Β20 ΑΠΟΣΑΚΣΗΚΖ ΤΚΔΤΖ 

1. Ζ αγσγηκφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ λεξνχ  λα είλαη κηθξφηεξε ησλ  3 κs/cm ζηνπο 20 C. 
2. Παξαγσγή  2 ιίηξσλ αλά ψξα ηνπιάρηζην  . 

3.Ζιεθηξνληθή πξνζηαζία  ζε πεξίπησζε έιιεηςεο λεξνχ κε απηφκαην θιείζηκν.   

4 Θεξκφκεηξν  παξνπζίαζεο ζεξκνθξαζίαο . 

5. Καηαζθεπή απφ αλνμείδσην πςειήο πνηφηεηαο  ζην ζχλνιν ηεο ζπζθεπήο. 

6. Απαέξσζε απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα .  

7. Πιήξε θη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία ζηα 220V/50 Hz. 

 

Β21 ΘΑΛΑΜΟ ΝΖΜΑΣΗΚΖ ΡΟΖ 

1. Θάιακνο θάζεηεο λεκαηηθήο ξνήο, κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

2. Ζ κεηαιιηθή δνκή ηνπ ζαιάκνπ λα είλαη απφ ράιπβα βακκέλν εμσηεξηθά. 

3. Σν επίπεδν εξγαζίαο θαη ε εζσηεξηθή πιάηε (πίζσ εζσηεξηθφ ηνίρσκα) λα είλαη απφ 

αλνμείδσην ράιπβα.  

4. Σα πιατλά λα είλαη απφ αλζεθηηθφ θξχζηαιιν. 

5. Να δηαζέηεη ζηξφθηγγα αέξα/θελνχ, ρξνλνκεηξεηή γηα ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο, θαη 

εζσηεξηθή παξνρή ξεχκαηνο. 

6. Να δηαζέηεη εζσηεξηθφ θσηηζκφ κε ιπρλίεο θζνξηζκνχ. 

7. Να δηαζέηεη ιπρλία UV κηθξνβηνθηφλν. 

8. Να δηαζέηεη θίιηξν ΖΔΡΑ (High Efficiency Particulate Air) class 100, κε απφδνζε 

κεγαιχηεξε απφ 99,999%. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ θίιηξνπ λα έρεη ππνινγηζζεί κε ζσκαηίδηα 

0,3 κm (δηαπεξαηφηεηα 0,001%) ζην ηεζη DOP θαη λα εμαζθαιίδεη επηδφζεηο αλψηεξεο 

απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηα U.S Federal standard 209/E. χκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (C.E.N regulation) ε απφιπηε ηθαλφηεηα ηνπ 

θίιηξνπ λα είλαη 99,9995% ειεγκέλν κε M.P.P.S 0,12-0,24 κm. 
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9. Να δηαζέηεη δεχηεξν θίιηξν ΖΔΡΑ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ αέξα. 

10. Σν κνηέξ λα είλαη ρακεινχ ζνξχβνπ θαη λα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ηαρχηεηαο 

ξνήο ηνπ αέξα. 

11. Ζ κέζε ηαρχηεηα θάζεηεο λεκαηηθήο ξνήο αέξα λα είλαη πεξίπνπ 0,45 m/sec. 

12. Ζ παξνρή ηνπ θηιηξαξηζκέλνπ αέξα θαηά ηελ εξγαζία λα είλαη πεξίπνπ 1000 m
3
/h. 

13. Να δηαζέηεη ζχζηεκα εηδνπνίεζεο γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο λεκαηηθήο ξνήο, 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πεξίπησζε απφθξαμεο ηνπ θίιηξνπ. 

Σν πιάηνο εξγαζίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 900mm. 

 

Β22  ΤΚΔΤΔ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΠΖΚΣΧΜΑΣΑ ΑΓΑΡΟΕΖ 

ΜΔΓΑΛΖ 

Πιήξεο ζχζηεκα ειεθηξνθφξεζεο γηα πεθηψκαηα αγαξφδεο κε ηξνθνδνηηθφ (κεγάιν 

κέγεζνο) 

 

Β23 ΤΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΠΖΚΣΧΜΑΣΑ ΑΓΑΡΟΕΖ ΜΗΚΡΖ 

Πιήξεο ζχζηεκα ειεθηξνθφξεζεο γηα πεθηψκαηα αγαξφδεο κε ηξνθνδνηηθφ (κηθξφ 

κέγεζνο) 

 

Β24 ΤΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΠΖΚΣΧΜΑΣΑ ΑΚΡΤΛΑΜΗΓΖ 

Πιήξεο ζχζηεκα ειεθηξνθφξεζεο γηα πεθηψκαηα αγαξφδεο κε ηξνθνδνηηθφ 

 

Β25 ΦΧΣΟΜΔΣΡΟ ELISA 

 

1. Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ςεθηαθνχ ειέγρνπ 
2. Μέζνδνο αλίρλεπζεο (Detection method):Απνξξφθεζε (Absorbance) 

3. Μέζνδνο αλάγλσζεο:ηειηθνχ ζεκείνπ (Endpoint), γξακκηθή ζάξσζε (linear scanning) 

4. Να κεηξά απνξξφθεζε θσηφο απφ δείγκαηα ζε πιάθεο 96 ζέζεσλ. 

5. Να δηαζέηεη θσηεηλή πεγή ιπρλία αινγφλνπ-βνιθξακίνπ  

6. Να δηαζέηεη εχξνο κήθνπο θχκαηνο 340-900nm ηνπιάρηζηνλ 

7. Να ζπλνδεχεηαη απφ 5 θίιηξα (340, 405 ,450,490, θαη 630 nm). 

8. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ελφο αθφκα θίιηξνπ ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηεο. 

9. Να δηαζέηεη bandpass 10nm 

10. Γπλακηθφ εχξνο (Dynamic range): 0 to 4.0 OD κε δηαρσξηζηηθή ηθαλφηεηα (resolution) 

ηνπιάρηζηνλ 0.001OD 

11. OD αθξίβεηα <1% ζηα 2.5 OD ,<2% ζηα 3.5 OD  

12. OD επαλαιεςηκφηεηα <0.6% ζηα 2.5 OD  

13. Γπλαηφηεηα ηαρείαο αλάγλσζεο: πεξίπνπ 8 secs ζην απιφ κήθνο θχκαηνο, 14 secs ζην 

δηπιφ κήθνο θχκαηνο 

14. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα γξακκηθήο αλαθίλεζεο ζε δηάθνξεο ηαρχηεηεο. 

15. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα επψαζεο-ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο ηνπο 50
0
C 

16. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα είλαη ζχκθσλν κε ηελ νδεγία IVD (In Vitro Diagnostics 

Directive. 

17. Να δηαζέηεη ζήκαλζε CE θαη ζα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά επηπιένλ πηζηνπνηήζεηο-

ζεκάλζεηο. 

18. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θακππιψλ linear, 4-P, 2-P (logit/log), cubic, 

quadratic, cubic spline, point-to-point, πνιιαπιψλ assay αλά πιάθα 

19. Σν κνληέιν λα ζπλνδεχεηαη απφ ινγηζκηθφ (software) γηα ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κέηξεζεο ζε ππνινγηζηή, θαηάιιειν γηα φιεο ηηο αλάγθεο ελφο 

εξεπλεηηθνχ θαη αλαιπηηθνχ εξγαζηεξίνπ  
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20. Να ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Intel 

Core 2 duo 3.16 GHz,2GB RAM,250GB Hard Disk, Μλήκε θάξηαο νζφλεο 128 MB, 

νζφλε 19’’ TFT, DVD-RW, FDD 3,5,πιεθηξνιφγην 102 πιήθηξσλ, πνληίθη 

 

 

Β26 ΠΛΤΣΗΚΟ ELISA 

 

1. Να είλαη θαηάιιειν γηα πιχζε strips θαη πιαθψλ.  

2. Σν ζχζηεκα δηαλνκήο πγξψλ ζχξηγγαο κε θίιηξν λα πξνζθέξεη αθξηβή έιεγρν ζε 

πνιιάπιέο ηαρχηεηεο πγξψλ 

3. Να πιέλεη πιάθεο 96-βνζξίσλ κε αθξίβεηα  

4. Να δηαζέηεη εηδηθφ απιάθη γφκσζεο ελζσκαησκέλν ζηνλ ππνδνρέα ηεο κηθξνπιάθαο 

γηα άλεηε γφκσζε θαη εχθνιε ζπληήξεζε 

5. Να δηαζέηεη πξνγξακκαηηδφκελε δηάξθεηα θαη έληαζε αλαθίλεζεο 

6. Να κπνξεί λα δερζεί ηνπιάρηζηνλ 75 πξνγξάκκαηα  

7. Ζ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο λα είλαη <130sec (3 θχθινη, 300κl/βνζξίν, 96 βνζξίσλ) 

8. Σν εχξνο φγθσλ λα είλαη: 25 έσο 3000κl/βνζξίν 

9. Να κπνξεί λα δερζεί έσο 10 θχθινπο πιχζεο  

10. Ζ αθξίβεηα δηαλνκήο λα είλαη <2% CV (8-, 12-θαλαιηψλ) ηππηθή   

  

11. Ο παξακέλσλ φγθνο λα είλαη <1κl/βνζξίν (8-, 12-θαλαιηψλ) ηππηθή  

   

12. Να είλαη ζχκθσλν κε ηελ νδεγία in vitro diagnostic (IVD) 

13. Να δηαζέηεη CE Mark  

 

 

A23 ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΑ 

Μηθξνζθφπην θαηάιιειν γηα ηερληθή θσηεηλνχ πεδίνπ κε βάζε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο 

(αινπκηλίνπ). 

1. Να δηαζέηεη δηνθζάικηα θεθαιή κε γσλία παξαηήξεζεο 45
ν
 θαη κε ξχζκηζε 

δηαθνξηθήο απφζηαζεο: 52-75 mm. Πεξηζηξνθή θαηά 360
ν
. Σα νπηηθά κέξε λα είλαη 

απφ γπαιί πςειήο πνηφηεηαο. 

2. Με θσηεηλή πεγή ςπρξνχ θσηηζκνχ ηχπνπ LED, ιεπθνχ θσηηζκνχ  6000 °K θαη 

δηάξθεηα δσήο 25000 ψξεο.  

3. Δξγνλνκηθφο ζρεδηαζκφο γηα εχθνιε παξαηήξεζε. Με κεηαιιηθνχο θνριίεο αδξήο 

θαη ιεπηήο ξχζκηζεο ηεο εζηίαζεο. 

4. Να έρεη εχρξεζην ρεξνχιη κεηαθνξάο θαη εηδηθή ζέζε γηα ην θαιψδην ξεχκαηνο, ελψ 

λα ππάξρεη δπλαηφηεηα κε κειινληηθή αλαβάζκηζε λα δέρεηαη κπαηαξία. 

5. Με δεχγνο πξνζνθζαικίσλ θαθψλ 10 κε εχξνο πεδίνπ 18mm ηνπιάρηζηνλ , 

θαηάιιειν γηα δηνπηξνθφξνπο. Οη πξνζνθζάικηνη λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηελ 

θεθαιή γηα απνθπγή απψιεηαο ηνπο.  
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6. Πεξηζηξεθφκελν θνξέα αληηθεηκεληθψλ θαθψλ ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ, κε ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο θαθνχο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη λα βιέπνπλ πξνο ηνλ θνξκφ ηνπ 

κηθξνζθνπίνπ θαη φρη πξνο ηνλ παξαηεξεηή, ψζηε λα είλαη ειεχζεξε ε πξφζβαζε ζην 

παξαζθεχαζκα θαη λα πξνζηαηεχνληαη νη αληηθεηκεληθνί θαθνί. Άξηζηε επηθέληξσζε 

ησλ θαθψλ θαηά ηελ ελαιιαγή ηνπο. 

7. Με ηξεηο  (4) αληηθεηκεληθνχο θαθνχο, αλζεθηηθνχο ζε θηππήκαηα, αρξσκαηηθνχο: 

4/0,10 – 20x/0,40 - 40/0,65. 100x/1,25 

8. Με κεραληθή ηξάπεδα κεγέζνπο 185mm (X)  140cm (Y) κε δηαδξνκή κεηαθίλεζεο 

76 mm x 26 mm κε θιίκαθα βεξληέξνπ θαη ζπγθξαηεηήξα παξαζθεπαζκάησλ. 

9. Με ππθλσηή 0.90/1.25oil ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηερληθή 

ζθνηεηλνχ πεδίνπ θαη γηα αληίζεζε θάζεο  κειινληηθή αλαβάζκηζε. Να είλαη 

επηθεληξσκέλνο θαη κφληκα εζηηαζκέλνο ψζηε λα παξέρεη άλεηε παξαηήξεζε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ρξήζηεο.  

10. Λεηηνπξγία ζηα 220V/50Hz. 

11. Oιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ ρξήζε λα είλαη επηθαιπκκέλεο κε 

ζηξψκα αξγχξνπ γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαη απνθπγήο επηκνιχλζεσλ. 

12. Να ζπλνδεχεηαη απφ αληηζηαηηθφ θάιπκκα ζθφλεο  

13. Μειινληηθά λα δέρεηαη θσηνγξαθηθφ ζχζηεκα ελζσκαησκέλν ζηνλ θνξκφ ηνπ 

κηθξνζθνπίνπ ρσξίο πξνζζήθε ηξίηεο θσηνγξαθηθήο εμφδνπ θαη αληαπηφξσλ Να έρεη  

δπλαηφηεηα δσληαλήο απεηθφληζεο /παξαηήξεζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

θαζψο θαη απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο. Σν θσηνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη 

ην ινγηζκηθφ λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη λα ελζσκαηψλεη ηεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη ηεο θάκεξαο ζε έλα πεξηβάιινλ.   

14. Δπηπιένλ ην κηθξνζθφπην λα έρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ζε ηερληθέο ζθνηεηλνχ 

πεδίνπ, αληίζεζεο θάζεο θαη πφισζεο. 

 

 

A24 ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟ  ΜΔ ΚΑΜΔΡΑ  

Α24.1 Σξηνθζάικην κηθξνζθφπην 

Σν πξνζθεξφκελν εξγαζηεξηαθφ κηθξνζθφπην λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγία θαη εηδηθνχ 

εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη θαηάιιειν γηα παξαηήξεζε παξαζθεπαζκάησλ ζε 

δηεξρφκελν θσηηζκφ θσηεηλνχ πεδίνπ κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε ηερληθέο κηθξνζθνπίαο 

αληίζεζεο θάζεο, ζθνηεηλνχ πεδίνπ, αληίζεζε δηαθνξηθήο ζπκβνιήο DIC, πφισζεο, 

αλνζνθζνξηζκνχ, ζχζηεκα ζπκπαξαηήξεζεο έσο 10 ζέζεσλ, ζχζηεκα αλάιπζεο εηθφλαο 

θηι. 

 

Να απνηειείηαη απφ: 

 

 Μεγάιε ζηαζεξή βάζε κε ρακειά ζηε βάζε ηνπνζεηεκέλνπο δηπινχο νκναμνληθνχο 

θνριίεο αδξήο, κέζεο θαη κηθξνκεηξηθήο εζηίαζεο ( ν κηθξνκεηξηθφο θνριίαο έρεη 1κm θαη 

ιεηηνπξγεί ζε φιν ην κήθνο δηαδξνκήο ηεο ηξάπεδαο). Οη ακθίπιεπξνη κηθξνκεηξηθνί 

θνριίεο λα δηαζέηνπλ θαη νη δχν βαζκνλφκεζε γηα αθξίβεηα ζηελ εζηίαζε. Σν ύςνο ησλ 

θνριηώλ εζηίαζεο λα ξπζκίδεηαη από ηνλ ρεηξηζηή ρσξίο εξγαιεία γηα λα επηηξέπεη 

ηνλ ρεηξηζκό ηνπο κε ηα ρέξηα αθνπκπηζκέλα ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. Με ζχζηεκα 

αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο γηα λα απνθεχγεηαη ε νιίζζεζε (drift) εζηίαζεο. Οη θνριίεο 

λα είλαη απφ εηδηθφ αληηνιηζζεηηθφ πιαζηηθφ ή απφ ειαζηηθφ πιηθφ. 

 Φσηηζηηθή πεγή κε ιπρλία αινγφλνπ 30W/12Volt. Ζ αιιαγή ηεο ιπρλίαο λα γίλεηαη 

εχθνια απφ ηνλ ρεηξηζηή ρσξίο εξγαιεία απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ θνξκνχ γηα 

κεγαιχηεξε επθνιία. Να θέξεη θσηηδφκελν δηαθφπηε ON/OFF ηνπνζεηεκέλν ζην εκπξφο 

ηκήκα ηνπ νξγάλνπ. Ζ πεγή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε εζσηεξηθά ηνπ θνξκνχ ηνπ 
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κηθξνζθνπίνπ.   

 Δλζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ, κε θνκβίν ζπλερνχο ξχζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο, 

ηνπνζεηεκέλν ζε εξγνλνκηθή ζέζε ζηνλ θνξκφ ηνπ κηθξνζθνπίνπ δίπια ζηνπο θνριίεο 

εζηίαζεο γηα επθνιφηεξν ρεηξηζκφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν ρεηξηζηήο λα αθήλεη ηνπο θνριίεο 

εζηίαζεο γηα λα απμνκεηψζεη ηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ. 

 Σξηνθζάικηα θεθαιή παξαηήξεζεο κε θιίζε 30. Ζ θεθαιή λα έρεη δπλαηφηεηα 

πεξηζηξνθήο 360° θαη ξχζκηζε ηεο δηαθνξηθήο απφζηαζεο ηνπ παξαηεξεηή απφ 55 έσο 

75mm. Δλαιιαθηηθά ην κηθξνζθφπην λα δέρεηαη εξγνλνκηθέο θεθαιέο κε ξπζκηδφκελε 

θιίζε κεηαμχ 0°-35°, κε ξπζκηδφκελν χςνο παξαηήξεζεο θαη ξπζκηδφκελε απφζηαζε 

πξνζνθζαικίσλ απφ ην  φξγαλν.  

 Πεξηζηξεθφκελν θνξέα αληηθεηκεληθώλ θαθώλ επηά (7) ζέζεσλ, κε εξγνλνκηθή 

ειαζηηθή επίζηξσζε γηα ελαιιαγή ησλ θαθψλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν ρεηξηζηήο λα αγγίδεη 

ηνπο θαθνχο.    

 Γηπιή ζηαπξνηξάπεδα δηαζηάζεσλ 165x200mm κε πξνζηαηεπηηθή, εμαηξεηηθήο αληνρήο, 

θεξακηθή επίζηξσζε θαη κεηαθίλεζε ηνπ παξαζθεπάζκαηνο ζε πεξηνρή 76x52mm κε 

θιίκαθα βεξληέξνπ. Να ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθξαηεηήξα παξαζθεπαζκάησλ ν νπνίνο 

επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ κε ην έλα ρέξη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν ρείξηζηήο λα 

απνκαθξύλεη θαη ηα δύν ρέξηα από ηνπο θνριίεο ρεηξηζκνύ ηνπ νξγάλνπ. Ζ ηξάπεδα 

λα δηαζέηεη ζύζηεκα ρεηξηζκνύ ξπζκηδόκελν θαζ' ύςνο γηα λα κπνξεί ν ρεηξηζηήο λα 

αθνπκπά ηα ρέξηα ηνπ ζηνλ πάγθν εξγαζίαο θαηά ηνλ ρεηξηζκό. Σν ζχζηεκα ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ λα επηηξέπεη ηελ αλεμάξηεηε ξχζκηζε ηεο ζθιεξφηεηαο κεηαθίλεζεο ζηνπο 

άμνλεο Υ,Τ θαη λα έρεη δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ζηελ αξηζηεξή ή ζηελ 

δεμηά πιεπξά ηεο ηξάπεδαο ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα δεμηφρεηξεο θαη αξηζηεξφρεηξεο 

ρξήζηεο. Ζ ελαιιαγή ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ από ηελ κηα πιεπξά ηεο 

ηξάπεδαο ζηελ άιιε γίλεηαη από ηνλ ρεηξηζηή εληόο ειάρηζηνπ ρξόλνπ. Σν ζχζηεκα 

κεηαθίλεζεο ηεο ηξάπεδαο λα κελ πξνεμέρεη απφ ηελ ηξάπεδα θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ 

δείγκαηνο θαη νη άθξεο ηεο ηξάπεδαο λα κελ έρνπλ αηρκεξέο γσλίεο. 

 Ππθλσηή ηχπνπ Abbe κε αξηζκεηηθφ άλνηγκα Ν.Α. 0.90/1.25. Να είλαη επηθεληξνχκελνο 

γηα ηερληθή Koehler, λα θέξεη δηάθξαγκα ίξηδαο θαη δέρεηαη θαηαθφξπθε θίλεζε κε 

ακθίπιεπξνπο θνριίεο, θαζψο θαη ξχζκηζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ κεηαθίλεζεο ηνπ, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ παξαζθεπαζκάησλ. Σν δηάθξαγκα ίξηδαο λα είλαη θσδηθνπνηεκέλν θαη λα 

αλαγξάθνληαη ζην εκπξφο ηκήκα ηνπ ππθλσηή ε ζσζηέο ζέζεηο ξχζκηζεο ηνπ 

δηαθξάγκαηνο γηα ηελ βέιηηζηε παξαηήξεζε κε θάζε αληηθεηκεληθφ θαθφ.  

 

 Εεχγνο πξνζνθζάικησλ θαθψλ PLAN 10x/22, επξέσο νπηηθνχ πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ FOV 

22, κε ξχζκηζε γηα ηελ αληζνκεηξσπία ηνπ παξαηεξεηή θαη θαηάιιειν θαη γηα 

δηνπηξνθφξνπο.  

 Αληηθεηκεληθνχο θαθνχο δηνξζσκέλνπο ζην άπεηξν,  Plan επίπεδνπο αρξσκαηηθνχο, 

κεγάιεο θσηεηλφηεηαο θαη απφζηαζεο εξγαζίαο, θαηάιιεινπο γηα θσηεηλφ / ζθνηεηλφ 

πεδίν, πφισζε θαη πξνζπίπηνληα θζνξηζκφ σο εμήο:  

 4x/0.10, κε απφζηαζε εξγαζίαο 18mm 

 10x/0.25, κε απφζηαζε εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 12mm 

 20x/0,40 κε απφζηαζε εξγαζίαο 2.3mm 

 40x/0.65, κε ειαηήξην πξνζηαζίαο θαη απφζηαζε εξγαζίαο 0.36mm 

 100x/1.25Oil, κε ειαηήξην πξνζηαζίαο θαη απφζηαζε εξγαζίαο 0.1mm 

 Φνξέα θίιηξσλ δηεξρφκελνπ θσηφο κε θίιηξν εκέξαο (κπιε DLF) 

 

Α24.2. Φεθηαθή θάκεξα κηθξνζθνπίαο 

Ζ ςεθηαθή θάκεξα κηθξνζθνπίαο λα έρεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
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1. Γξήγνξε κε πιήξε ρξσκαηηζκφ εηθφλαο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

2. Γπλαηφηεηα ιήςεο εηθφλσλ θαλνληθήο αλάιπζεο 3
 
ή 7 (scale Resolution)  Megapixel   

κε δπλαηφηεηα δσληαλήο απεηθφληζεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κε αλάιπζε 

ηνπιάρηζηνλ 20481536 ή 3072x2304 pixel θαη κεγάιε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο ηεο 

εηθφλαο,  

3. Αηζζεηήξαο CCD ηχπνπ CMOS κε κέγεζνο  pixel φρη κεγαιχηεξν απφ 3,2κm  

3,2κm. 

4. 30 Bit βάζνο ρξψκαηνο γηα ηελ ζσζηή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ. 

5. 10 Bit αλάινγν – ςεθηαθή κεηαηξνπή ηεο εηθφλαο γηα ηε βέιηηζηε αλαπαξαγσγή ηεο. 

6. Υξφλνο έθζεζεο απφ 0.1msec έσο 2 sec . 

7. Μηθξφ κέγεζνο  θαη ειαθξηά θαηαζθεπή κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα αινπκηλίνπ . 

8. Οη πιεξνθνξίεο ηεο εηθφλαο λα παίξλνπλ ςεθηαθή κνξθή απεπζείαο ζηελ θεθαιή ηεο 

θάκεξαο κε απνηέιεζκα ηελ βέιηηζηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ζην ζήκα απφ ηνλ 

αηζζεηήξα CCD. Οη εηθφλεο πνπ ιακβάλνπκε λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζαλ 

αξρεία εηθφλαο κε επηινγή αλάκεζα ζε δηάθνξνπο  ηχπνπο αξρείσλ (graphic formats) 

κεηαμχ απηψλ θαη JPG, BMP, TIFF. 

9. Ζ ηξνθνδνζία ηεο θάκεξαο λα γίλεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηή κε ηνλ νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλε χλδεζε Firewire  γηα ηαρχηεξε κεηαθνξά εηθφλαο . 

10. Σν ινγηζκηθφ ην νπνίν ζα πξνζθέξεηαη κε ηελ θάκεξα λα επηηξέπεη ηελ πξνβνιή, 

ξχζκηζε θαη απνζήθεπζε ησλ εηθφλσλ κηθξνζθνπίαο ζε βηβιηνζήθε αξρεηνζέηεζεο 

(thumbnail gallery), ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ εηθφλσλ καδί κε ζρφιηα, κεηξήζεηο θαη 

ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Δπίζεο λα έρεη ιεηηνπξγίεο ηνπνζέηεζεο 

θιίκαθαο, κεηξήζεσλ, ζρνιίσλ, δεηθηψλ, ιεδάληαο θαη ηελ επεμεξγαζία ρξσκάησλ 

ζηηο απνζεθεπκέλεο εηθφλαο θαζψο θαη πξνβνιή δσληαλήο εηθφλαο θαη ηελ ξχζκηζε 

ησλ παξακέηξσλ θσηνγξάθεζεο. Να ελζσκαηψλεη ζε έλα πεξηβάιινλ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο θάκεξαο θαη ηνπ κηθξνζθνπίνπ (απαξάβαηνο φξνο ) 

11. Να πεξηιακβάλεηαη θαηάιιεινο αληάπηνξαο C-mount γηα πξνζαξκνγή ηεο θάκεξαο 

ζην κηθξνζθφπην. 

12. Ζ θάκεξα λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ην 

κηθξνζθφπην 

 

 

A25 ΣΔΡΔΟΚΟΠΗΑ  

Δθπαηδεπηηθφ ηεξενζθφπην κε ιφγν zoom 4.4:1 

1. Σν πξνζθεξφκελν δηνθζάικην ζηεξενζθφπην λα είλαη εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κε 

νπηηθφ ζχζηεκα αθξίβεηαο . Σν νπηηθφ ζχζηεκα λα είλαη δηνξζσκέλν γηα ζθάικαηα 

φπσο ρξσκαηηθέο παξακνξθψζεηο, θακπχισζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ θαη  ζθαηξηθή 

παξακφξθσζε.  

2. Ζ βάζε ηνπ λα παξέρεη κεγάιε ζηαζεξφηεηα θαη άλεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

θαξπψλ  θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο  εξγαζίαο.  

3. ην βαζηθφ ηνπ ζρεκαηηζκφ λα δηαζέηεη αληηθεηκεληθφ θαθφ 1x θαη πξνζνθζάικηνπο 

θαθνχο 10x. Έρεη απφζηαζε εξγαζίαο 100mm  κε πιήξε ρξσκαηηθή δηφξζσζε.  

4. Να δηαζέηεη θιίκαθα κεγέζπλζεο απφ 8x έσο  35x  κε ιφγν zoom 4.4:1 

5. Να θέξεη δηφθζαικε θεθαιή 60°  κε πξνζνθζάικηνπο 10x20 mm  κε ξχζκηζε ηεο 

δηαθνξηθήο απφζηαζεο κεηαμχ 50 θαη  75mm  

6. Σν νπηηθφ ηνπ ζχζηεκα λα είλαη δηνξζσκέλν ζην άπεηξν θαη λα κελ ρξεηάδεηαη 

ξχζκηζε  ηεο εζηίαζεο θαηά ηελ  αιιαγή κεγέζπλζεο απφ ηελ ρακειή ζηελ κέγηζηε .    

7. Να δηαζέηεη ζύζηεκα θσηηζκνύ κε 5 LEDs ηα νπνία έρνπλ δηάξθεηα δσήο 25000 

ώξεο θαη λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην θνξκφ ηνπ ζηεξενζθνπίνπ ην νπνίν λα έρεη 
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δπλαηφηεηα λα παξέρεη πιεπξηθφ (ρξήζε 2 LEDs) ε γσληαθφ θσηηζκφ (ρξήζε ηξηψλ  

LEDs) θαη’ επηινγήλ.  

8. Όια ηα κέξε ηνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αληηζηαηηθά πιηθά γηα λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο ζηαηηθψλ θνξηίσλ πνπ λα κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηα δείγκαηα. 

9. Μαδί κε ην ζχζηεκα λα πξνζθέξεηαη θαη αληηζηαηηθφ θάιπκκα. .  

 

A26 ΣΔΡΔΟΚΟΠΗΟ ΜΔ ΚΑΜΔΡΑ ΚΑΗ ΦΧΣΗΜΟ 

Σξηνθζάικην ηεξενζθφπην κε θάκεξα θαη θσηηζκφ. 

ηεξενζθφπην εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε νπηηθφ ζχζηεκα αθξηβείαο, ηχπνπ Common 

Objective ( φρη Greenough)  δηνξζσκέλν γηα ζθάικαηα φπσο ρξσκαηηθέο παξακνξθψζεηο, 

θακπχισζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ θαη ζθαηξηθή παξακφξθσζε. Να δηαζέηεη ιφγν κεγέζπλζεο 

8:1 ξπζκηδφκελε κεηαμχ 7.5 – 60, κε ζπλδπαζκφ πξνζνθζάικησλ κε κεγέζπλζε 10 θαη 

αληηθεηκεληθφ θαθφ 1. 

Να θέξεη :  

1. Αληηθεηκεληθφ θαθφ επίπεδν αρξσκαηηθφ 1 κε απφζηαζε εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ  83 

mm 

2. Δπηπιένλ λα κπνξεί λα δερηεί αρξσκαηηθνχο αληηθεηκεληθνχο θαθνχο δηαθφξσλ 

κεγεζχλζεσλ φπσο 0.32, 0.5, 0.63, 0.8, 1,25x, 1,6, 2.0  

3. Γηνθζάικηα θεθαιή κε γσλία παξαηήξεζεο 45°. θαη ηξίηε θάζεηε έμνδν 

δηαρσξηζκνχ ηεο νπηηθήο δέζκεο κε ιφγν 50 % - 50 % γηα πξνζαξκνγή ςεθηαθήο 

θάκεξα κηθξνζθνπίαο.  

4. Πξνζνθζάικηνπο 10 νπηηθνχ πεδίνπ 23mm. Να είλαη θαη νη δχν ξπζκηδφκελνη κε 

δπλαηφηεηα εζηίαζεο  ±5. Να κπνξνχλ θαη νη δχν λα δερζνχλ κηθξνκεηξηθή θιίκαθα. 

Δπηπιένλ λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απαξαηηήησο  απφ πξνζνθζαικίνπο 

θαθνχο κεγέζπλζεο 10x, 16x, 25x θαη 40x    

5. Βάζε θαηάιιειε γηα δηεξρφκελν θαη πξνζπίπηνληα θσηηζκφ, κε αληηθξαδαζκηθφ 

ζχζηεκα ,  κε θνιφλα κηθξνκεηξηθεο θαη καθξνκεηξηθεο εζηίαζεο χςνπο 

ηνπιάρηζηνλ 420 mm , κε ελζσκαησκέλε θσηηζηηθή πεγή 20 -35W , ξννζηάηε γηα 

απμνκείσζε ηεο έληαζεο θαη θαζξέπηε γηα ξχζκηζε ηεο γσλίαο θσηηζκνχ. Να 

δηαζέηεη θίιηξν εκέξαο   

6. Γηάηαμε ςπρξνχ θσηηζκνχ  ηχπνπ LED  θαηάιιειε γηα εθαξκνγέο πξνζπίπηνληα 

θσηηζκνχ. Να απνηειείηαη απφ δπν ζηνηρεία κε ηνπιαρηζηνλ (9) LED   (ηξεηο ζεηξέο 

ησλ ηξηψλ LED ) ζηo θάζε έλα , κε δπλαηφηεηα επηινγήο θσηηζκνχ ησλ LED 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο κηθξνζθφπεζεο θαη κε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θαη 

κεηαθίλεζεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ αληηθεηκεληθνχ θαθνχ ηνπ νξγάλνπ.  

7. Με ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή αληηθεηκεληθψλ θαη πξνζνθζάικησλ θαθψλ ην 

φξγαλν λα κπνξεί λα θηάλεη ζε κεγεζχλζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 2,5ρ έσο 480ρ  . 

 Να θέξεη  ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη 

ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο , ην φπνην λα ελζσκαηψλεη ζε έλα πεξηβάιινλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάκεξαο θαη ηνπ ζηεξενζθνπίνπ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

παξαηήξεζε θαη κέηξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ θάκεξα λα θέξεη ηα θάησζη  ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά :  

 Γξήγνξε κε πιήξε ρξσκαηηζκφ εηθφλαο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

 Γπλαηφηεηα ιήςεο εηθφλσλ θαλνληθήο αλάιπζεο 3
 
ή 7 (scale Resolution)  

Megapixel   κε δπλαηφηεηα δσληαλήο απεηθφληζεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

κε αλάιπζε 20481536 ή 3072x2304 pixel θαη κεγάιε ζπρλφηεηα αλαλέσζεο 

ηεο εηθφλαο,  
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 Αηζζεηήξαο CCD ηχπνπ CMOS κε κέγεζνο pixel 3,2κm  3,2κm. 

 30 Bit βάζνο ρξψκαηνο γηα ηελ ζσζηή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ. 

 10 Bit αλάινγν – ςεθηαθή κεηαηξνπή ηεο εηθφλαο γηα ηε βέιηηζηε 

αλαπαξαγσγή ηεο. 

 Υξφλνο έθζεζεο απφ 0.1msec έσο 2 sec. 

 Μηθξφ κέγεζνο (11,2  7,4  6,84 cm
3
) θαη ειαθξηά θαηαζθεπή κε 

πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα αινπκηλίνπ (340 g). 

 Απνζήθεπζε εηθφλαο κε επηινγή αλάκεζα ζε δηάθνξνπο  ηχπνπο αξρείσλ 

(graphic formats) κεηαμχ απηψλ θαη JPG, BMP, TIFF. 

 Ζ ηξνθνδνζία ηεο θάκεξαο λα γίλεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηή κε ζχλδεζε 

Firewire 1394b γηα ηαρχηεξε κεηαθνξά εηθφλαο . 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ – ΔΡΓΟΜΔΣΡΗΑ 
 

 

Γ20 ΑΝΑΛΤΣΖ ΤΣΑΖ ΧΜΑΣΟ/ΕΤΓΟ  

1. αλαιπηήο ζχζηαζεο ζψκαηνο/δπγφο λα ιεηηνπξγεί κε ηελ κέζνδν βην-ειεθηξηθήο 

εκπέδεζεο. 

2. Να είλαη πνιπζπρλνηηθφ κεράλεκα (6 ζπρλνηήησλ) θαη λα κεηξάεη ηελ Χκηθή 

(Resistance) θαη Ππθλσηηθή (Reactance) αληίζηαζε γηα θάζε ζπρλφηεηα θαη γηα θάζε 

κέινο ηνπ ζψκαηνο. 

3. Να δηαζέηεη 8 ειεθηξφδηα: δχν ζε θάζε ρεηξνιαβή θαη δχν ζε θάζε πφδη ζηελ 

επηθάλεηα δχγηζεο. 

4. Να κεηξάεη ηελ γσλία θάζεο (Phase Angle) γηα θάζε κέινο ηνπ ζψκαηνο. 

5. Να παξέρεη ηκεκαηηθή αλάιπζε ζχζηαζεο ζψκαηνο γηα θάζε ρέξη, πφδη θαη γηα ηνλ 

θνξκφ μερσξηζηά. 

6. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ππνινγηζηή ζε πεξηβάιινλ Windows επάλσ ζηελ 

θνιψλα. Ζ δηαρείξηζε ηεο εμέηαζεο λα γίλεηαη κέζσ έγρξσκεο Touch Screen νζφλεο. 

7. Να δηαζέηεη ζχλδεζε κε εθηππσηή νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπαζηή γηα άκεζε εθηχπσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

8. Να δηαηεξεί ζηελ κλήκε ηνπ 3000 αζζελείο κε ηηο κεηξήζεηο, αιιά θαη ηηο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ηεο εμέιημεο ηνπ θάζε αζζελή μερσξηζηά. 

9. Να δηαζέηεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ 512 MB, επεμεξγαζηή θαη ζχξα USB. 

10. Μέγηζην βάξνο δχγηζεο 300kg. 

11. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε NAWI θαη MDD γηα ηαηξηθή ρξήζε.  

Σα ζηνηρεία πνπ εηζάγνπκε ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο λα είλαη: 

 Βάξνο Ρνχρσλ ( Pt) 

 ID 

 Ολνκαηεπψλπκν Δμεηαδφκελνπ 

 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο  

 Φχιν  

 σκαηφηππνο 

 Ύςνο 

 ηφρνο σκαηηθνχ Λίπνπο  
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 Κσδηθφο (πξναηξεηηθφο) 

 

πλνιηθέο Μεηξήζεηο  

 Βάξνο 

 Λίπνο % 

 Ληπψδεο Μάδα 

 Άιηπε Μάδα 

 Μπτθή Μάδα 

 BMI 

 Οζηηθή Μάδα 

 Πξσηεΐλε (Δθηίκεζε) 

 Μεηαβνιηθή Ζιηθία 

 BMR 

 BMR Graph 

 πιαρληθφ Λίπνο 

 Γξάθεκα πιαρληθνχ Λίπνπο 

 πλνιηθά Τγξά ψκαηνο ( TBW) 

 πλνιηθά Τγξά ψκαηνο ( TBW %)  

 ECW, ICW 

 Γείθηεο Οηδήκαηνο (ECW/TBW) 

 Γξάθεκα Γείθηε Οηδήκαηνο 

 

Σκεκαηηθή Αλάιπζε 

 Μπτθή Μάδα 

 Γηαβάζκηζε Μπτθήο Μάδαο 

 Λίπνο % 

 Ληπψδεο Μάδα 

 Γηαβάζκηζε Λίπνπο  

 Αμηνιφγεζε Ηζνξξνπίαο ψκαηνο 

 Αμηνιφγεζε Φπζηθήο Καηάζηαζεο 

 Ηζνξξνπία Μπτθήο Μάδαο 

 Score Μπτθήο Μάδαο Κάησ Άθξσλ  

 Καηαλνκή Λίπνπο  

 Ηζηνξηθφ Απνηειεζκάησλ 

 Γεδνκέλα Βηνειεθηξηθήο Αγσγηκφηεηαο ( Resistance , Reactance , Phase Angle)  

 

 

 Πηζηνπνηήζεηο       :      MDD CLASS  IIa  

                                  NAWI CLASS III 

 

 

Γ21 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔ Ζ/Τ 

Υξεζηκνπνίεζεο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ( ιηπνκέηξεζε - δείθηεο κάδαο ζψκαηνο � 

ζθειεηφο ζψκαηνο) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πγηεηλνχ βάξνπο θαη ηνπ ηδαληθνχ βάξνπο. 

Τπνινγηζκφο βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ κέζσ εηδηθψλ εμηζψζεσλ γηα γεληθφ πιεζπζκφ θαη γηα 
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παρχζαξθα άηνκα. Καηαγξαθή ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ (πξφβιεκα-πάζεζε, ρξεζηκνπνίεζε 

θαξκάθσλ, έιεγρνο ζπκπησκάησλ ππνζξεςίαο). Καηαγξαθή εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ 

εηδηθέο αλάγθεο, ηξφπν δσήο θαη δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εμεηαδνκέλνπ ( κε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ εξσηήζεσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ επαγγεικαηία ρξήζηε). 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ κε ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο : α) 

παξάιιειε παξαθνινχζεζε πνιιαπιψλ απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ απφ ην ηζηνξηθφ ησλ 

εμεηάζεσλ θαη β) δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ νξίσλ ησλ δηαθφξσλ εμεηάζεσλ αλάινγα κε 

ηηο θαηλνχξηεο αλαθνξέο ζε απηά. Καηαγξαθή Γηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ είηε κε ηελ κνξθή 

θεηκέλνπ είηε κε ιεπηνκεξεηαθή θαηαγξαθή ηεο δηαηξνθήο γηα ρξνληθή πεξίνδν απφ 1-7 

εκέξεο θαη αλάιπζή ηεο ζε φια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Καηαγξαθή ηξνθψλ πνπ αξέζνπλ , 

πνπ πξνηηκά ν εμεηαδφκελνο κε ζπλέπεηα ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

ηξνθψλ απηψλ ζην εβδνκαδηαίν δηαηηνιφγην. Λακβάλεηαη ππφςε θάπνηα θιηληθή πάζεζε ή 

θπζηνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία εηδηθνχ δηαηηνινγίνπ γηα 35 δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο: Καηαγξάςεη ηελ επηζπκεηή απψιεηα βάξνπο κε ηξεηο ηξφπνπο (γξακκάξηα αλά 

εβδνκάδα- αξηζκνί ζεξκίδσλ αλά εβδνκάδα-ζχλνιν εβδνκάδσλ). Καζνξίδεη ην πνζνζηφ 

καθξνζηνηρείσλ. Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ γεπκάησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

γεπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ ηζνδπλάκσλ, αιιαγήο 

απηψλ θαη δεκηνπξγία δηαηηνινγίνπ κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ηξνθίκσλ, ζχγθξηζε 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ κε ηελ εκεξήζηα ζπληζηψκελε δφζε RDA. Δκθαλίζεηο, εθηππψζεηο 

(παξαηεξήζεηο , ζεκεηψζεηο βαζηθά ζηνηρεία δίαηηαο, δηαηηνιφγην ζχληνκν, δηαηηνιφγην 

αλαιπηηθφ, RDΑ, ην θαιάζη ηεο λνηθνθπξάο, ζπληαγέο Γίαηηαο ) Ηζηνξηθφ πειάηε ( 

εκεξνκελία, αξρηθφ βάξνο, ηειηθφ βάξνο, δηαθνξά, δηάξθεηα %ιίπνπο, βάξνο ιίπνπο , 

δείθηεο κάδαο ζψκαηνο, ζεκεηψζεηο ) Γηαρείξηζε βάζεηο δεδνκέλσλ ( δεκηνπξγία επσλπκίαο, 

ηδηφηεηαο επηρείξεζεο επεμεξγαζία ηξνθίκσλ [ πξφζζεζε θαηλνχξγησλ ηξνθίκσλ, αθαίξεζε 

ζρεκαηηζκφ νκάδαο ηξνθίκσλ γηα απηφκαην δηαηηνιφγην θ.η.ι.] πξνζαξκνγή ηξνθίκσλ 

αλάινγα κε ηελ επνρή, ξπζκίζεηο εκθάληζεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ [ φια ή επηιεγκέλα], 

φξηα κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ θαη κνλάδσλ κέηξεζεο κεηαθνξά αξρείνπ πειαηψλ απφ 

άιιεο ινγηζκηθέο εθαξκνγέο, αληίγξαθα αζθαιείαο. 

 

 

Γ22 ΦΖΦΗΑΚΟ ΕΤΓΟ ΜΔ ΚΟΛΧΝΑ 

Φεθηαθφο δπγφο δαπέδνπ κε θνιψλα θαηάιιεινο γηα δχγηζε αηφκσλ κε ππνδηαίξεζε 0,1Kg 

επαγγεικαηηθφο. Σνπιάρηζηνλ 130 kg. 

 

Γ23 ΑΝΑΣΖΜΟΜΔΣΡΑ 

1. Να είλαη θνξεηφ θαη απνζπψκελν 

2. Να έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο  χςνπο  15cm-210cm 

3. Να δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο 

4. Να  έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο γηα παηδηά. 

5. Να δηαζέηεη βαιηηζάθη κεηαθνξάο. 

 

 

Γ24 ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΔΣ 40 ΠΡΟΠΛΑΜΑΣΧΝ 

Ππξακίδα δηαηξνθήο απφ δηαθαλέο πιηθφ κε ζεη 40 πξνπιαζκάησλ ηξνθίκσλ. 

 

Γ25 ΓΔΡΜΑΣΟΠΣΤΥΟΜΔΣΡΟ 

1. Να δηαζέηεη αθξίβεηα κέηξεζεο 0.2 mm 

2. Να έρεη δηαζέηεη άλνηγκα 0-80mm 
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3. Nα κπνξεί λα βαζκνλνκεζεί 

4. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE 

 

Γ26 ΔΡΓΟΜΔΣΡΗΚΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ 

             Δξγνκεηξηθφ πνδήιαην - θπθινεξγφκεηξν  

Να ρξεζηκνπνηείηαη ζε εξγνκεηξήζεηο θαζψο θαη ηεζη θνπψζεσο. 

 

Σν ζχζηεκα έιεγρνπ ηνπ θνξηίνπ λα είλαη κεραληθφ κέζσ ηκάληα. 

 

Σν θνξηίν λα είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ ηαρχηεηα πνδειάηεζεο γηα ζηαζεξή παξαγσγή 

ηζρχνο αλεμαξηήηνπ ζηξνθψλ. 

 

Ο ζθειεηφο λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ελψ ε εχθνιε ξχζκηζε ηνπ θαζίζκαηνο θαη 

ησλ ρεηξνιαβψλ λα ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε.  

 

Ζ έμνδνο ησλ θαισδίσλ παξνρήο ξεχκαηνο θαη επηθνηλσλίαο κε ππνινγηζηή λα γίλεηαη 

ρακειά ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ κπεξδέκαηα κε θαιψδηα πνπ 

πξνεμέρνπλ.  

 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο λα βαζκνλνκείηαη εχθνια θαη λα κπνξεί λα ειεγρζεί νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή (πξηλ, κεηά, θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο) θάηη ην νπνίν δηαζθαιίδεη φηη ε 

επηβάξπλζε ζα είλαη πάληα ε ζσζηή. 

 

Ζ βαζκνλφκεζε λα γίλεηαη κέζσ θιίκαθαο εθθξεκνχο εχθνια θαη γξήγνξα απφ ηνλ ρεηξηζηή. 

Σν ζχζηεκα λα ζπκπεξηιακβάλεη πξφηππν βάξνο γηα ηελ βαζκνλφκεζε. Να κελ απαηηείηαη 

εμσηεξηθή ζπζθεπή βαζκνλφκεζεο. 

 

Να δηαζέηεη επίζεο 

 

 Ρπζκηδφκελν θάζηζκα κε κνριφ. 

 Ρπζκηδφκελεο ρεηξνιαβέο κε κνριφ. 

 ηαζεξφ ζθειεηφ απφ αηζάιη. 

 Πξνζηαζία έλαληη ηεο ζθνπξηάο. 

 Σξνρνχο γηα εχθνιε κεηαθνξά. 

 Ζιεθηξνληθφ κεηξεηή γηα πεξηζηξνθέο αλά ιεπηφ (RPM). 

 Εψλε ζηήζνπο γηα θαξδηαθφ ξπζκφ. 
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 Μέγηζην βάξνο ρξήζηε 250 kg (550 lbs) 

 Πηζηνπνίεζε κε CE  

 

Να δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ λα ππνινγίδνληαη ηα εμήο: 

 

 VO2max απφ ηα πξσηφθνιια Åstrand, YMCA, WHO or PWC. 

 Πξνζαξκνδφκελα πξσηφθνιια απφ ηνλ ρξήζηε κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο. 

 Πξσηφθνιια κε έιεγρν θαξδηαθνχ ξπζκνχ. 

 Μέηξεζε ηζρχο ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο(Watt,kpm/min,VO2) 

 πλερήο απεηθφληζε ηεο δχλακεο πέδεζεο (N,kp) θαη ιεηηνπξγία κέηξεζεο ηεο 

δχλακεο πέδεζεο. 

 Γηαρείξηζε βάζεο δεδνκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ. 

 

Γ27 ΔΡΓΟΠΗΡΟΜΔΣΡΟ 

Δπηηξαπέδην Δξγνζπηξφκεηξν γηα Αζιεηηθή αμηνιφγεζε θαη Γηαρείξηζε Βάξνπο. 

 

1. Σν εξγνζπηξφκεηξν λα είλαη πιήξσο απηφλνκν, λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδνκελε 

κπαηαξία  είηε ζπλδεδεκέλν απεπζείαο κε ηελ παξνρή ηνπ ξεχκζηνο. 

2. Να κελ απαηηεί ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηελ κέηξεζε ή γηα ηελ 

βαζκνλφκεζε. 

3. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζεξκηθφ εθηππσηή θαη κεγάιε έγρξσκε LCD νζφλε 

4. Να δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε ζηελ νπνία ζα απνζεθεχνληαη ηνπιάρηζηνλ 100 

κεηξήζεηο. 

5. Να βαζκνλνκείηαη απηφκαηα ρσξίο ηελ ρξήζε βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ πρ ζχξηγγα 

3 ιίηξσλ 

6. Να δηαζέηεη δχν ξνφκεηξα ηνπξκπίλαο, έλα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ γηα κέηξεζε VO2 

θαη έλα γηα κηθξφηεξεο ξνέο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ RMR 

7. Να δηαζέηεη δχν κάζθεο ζηιηθφλεο κία γηα κέηξεζε VO2 θαη κία γηα κέηξεζε RMR. 

Οη κάζθεο λα είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια ζε πγξφ 

δηάιπκα. 

8. Να δηαζέηεη θαξδηνζπρλφκεηξν θαη δέθηε γηα απηφκαηε θαηαγξαθή ηνπ θαξδηαθνχ 

ξπζκνχ. 

9. Να δηαζέηεη ζχξα RS 232 γηα ζχλδεζε κε εξγφκεηξα. 

10. Σν ινγηζκηθφ ηεο  ζπζθεπή (Firmware) λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη λα είλαη 

πιήξσο αλαβαζκίζηκν. 

11. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη: 

o Μέηξεζε RMR 

o Μέηξεζε VO2 max 

o Αλάιπζε χζηαζεο ψκαηνο 
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o Απηφκαην θαη ρεηξνθίλεην εληνπηζκφ αλαεξφβηνπ θαησθιίνπ 

o Πξσηφθνιια γηα VO2max θαη Sub-max δνθηκαζίεο 

o Σν VO2 max λα ππνινγίδεηαη κε extrapolation  γηα ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ηνλ εμεηαδφκελν. 

o Να είλαη ζπκβαηή κε δηάθνξα εξγφκεηξα ηα νπνία λα ειέγρνληαη απεπζείαο 

απφ ηελ ζπζθεπή. 

o Σελ δπλαηφηεηα εκθάληζεο - ζηελ LCD νζφλε ηεο ζπζθεπήο -  θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία, κελπκάησλ  ειέγρνπ πνηφηεηαο ηεο κέηξεζεο 

o Μέηξεζε ζεξκηδηθήο θαηαλάισζεο  θαηά ηελ άζθεζε 

o Πξφγξακκα πξνπφλεζεο απφ κηα κεγάιε ιίζηα αζθήζεσλ(κπτθήο δχλακεο, 

αληίζηαζεο, επιπγηζίαο) 

o Πξφγξακκα Διέγρνπ Βάξνπο 

Λνγηζκηθό ζε ππνινγηζηή 

 Να δηαζέηεη ινγηζκηθφ ζηελ  Διιεληθή Γιψζζα 

 Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ ππνινγηζηή λα γίλεηαη κέζσ USB ζχξαο. 

 Σν ινγηζκηθφ λα κπνξεί λα παξάγεη πιήζνο εθηππψζεσλ φισλ ησλ κεηξνχκελσλ 

παξακέηξσλ θαη γξαθεκάησλ θαη λα είλαη πιήξσο αλαβαζκίζηκν. 

 Να δηαζέηεη : 

o Πξνηεηλφκελεο Αζθήζεηο 

o Αλάιπζε Καξδηαγγεηαθνχ Κηλδχλνπ 

o Βάζε Σξνθίκσλ 

Γ28 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΗΔΟΜΔΣΡΟ ΜΠΡΑΣΟΤ 

Δπαγγεικαηηθφ ειεθηξνληθφ πηεζφκεηξν κπξάηζνπ κε έλδεημε πίεζεο θαη θαξδηαθψλ 

παικψλ. 

 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ – ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 
 

Γ1. ΚΟΤΕΗΝΑ ΑΔΡΗΟΤ 4 ΔΣΗΧΝ ΜΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΦΟΤΡΝΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΖ 

Κνπδίλα αεξίνπ, 4 εζηηψλ κε θνχξλν ειεθηξηθφ. Με ηέζζεξηο αλνηθηέο εζηίεο γθαδηνχ, νη δχν 

ηζρχνο ~3,3 KW θαη νη δχν ~2,6 KW. Ο ειεθηξνζεξκαηλφκελνο θνχξλνο (540 x 400 x 

300mm) λα έρεη ηζρχ 4 KW. Να παξέρεηαη κε ζράξα θαη λα ρσξάεη 2 ηαςηά GN 1/1. 

 

Γ2. ΦΤΓΔΗΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 

Δπαγγεικαηηθφ ςπγείν αλνμείδσην ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 72x82x 210 

 

Γ3. ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ  

Πιήξεο ζεη απνξξνθεηήξα κε ζσιελψζεηο θαη εγθαηάζηαζε ζην ρψξν απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Απνξξνθεηήξαο ηχπνπ «θνχζθαο», κνηέξ ½ HP, 2 ζεη θίιηξα θνχζθαο, ζσιελψζεηο, γσλίεο 

θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο. 

 

Γ4. ΜΠΛΔΝΣΔΡ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 

Μπιέληεξ επαγγεικαηηθφ αλνμείδσην. 

 

Γ6. ΕΤΓΑΡΗΑ ΣΡΟΦΖ 600 Γ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΖ ΑΝΑ 0,1ΓΡ. 
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Δπαγγεικαηηθή δπγαξηά ηξνθήο αλνμείδσηε 600 γξ αλά 0,1 γξ 

 

Γ7. ΕΤΓΑΡΗΑ ΣΡΟΦΖ 12 ΥΓ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΖ ΑΝΑ 2ΓΡ. 

Δπαγγεικαηηθή δπγαξηά θνπδίλαο αλνμείδσηε 12 ργξ αλά 2 γξ 

 

 

Γ8. ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΠΗΑΣΧΝ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 

Πιπληήξην πηάησλ αλνμείδσην επαγγεικαηηθφ. Γηαζηάζεηο θαηάιιειεο γηα ρξήζε κε 

αλνμείδσηνπο επαγγεικαηηθνχο πάγθνπο. Να δέρεηαη πγξφ θαη ζηεξεφ απνξξππαληηθφ. Να 

δηαζέηεη εηδηθέο ππνδνρέο – ζέζεηο γηα φια ηα είδε ζθεπψλ θνπδίλαο. 

 

Γ9. ΔΡΜΑΡΗΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 

Δξκάξην επαγγεικαηηθφ αλνμείδσην δηαζηάζεσλ 190x70x87 

 

 

Γ14. ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟΗ ΚΑΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ 

Αλνμείδσηνη θάδνη απνξξηκάησλ 30 ιίηξσλ κε πεληάι 

 

Γ15. ΛΑΝΣΕΑ ΚΛΔΗΣΖ 110X70X87 

Λάληδα θιεηζηή επαγγεικαηηθή αλνμείδσηε δηαζηάζεσλ 110x70x87 

 

Γ16. ΔΣ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΣΑΦΗΑ INOX 

εη δχν ηαςηψλ αλνμείδσησλ επαγγεικαηηθψλ δηαζηάζεσλ 40x30 θαη 50x40 

 

Γ17. ΔΣ ΚΑΣΑΡΟΛΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 

εη νκνηφκνξθσλ ζθεπψλ αλνμείδσησλ επαγγεικαηηθψλ βαξέσο ηχπνπ: Υχηξα ξερή κε 

θαπάθη 24 εθ, ρχηξα ξερή κε θαπάθη 28 εθ, καξκίηα κε θαπάθη 24 εθ, θαηζαξφιη ξερφ 24 εθ, 

θαηζαξφιη βαζχ 24 εθ. 

 

Γ18. ΔΣ ΣΖΓΑΝΗΑ 

Δπαγγεικαηηθά ηεγάληα απφ 1 ηεκάρην Ø24 θαη Ø 28 

 
Β27 ΦΤΓΔΗΟ ΓΗΠΟΡΣΟ 

 

Φπγείν κε ζχζηεκα no frost δίπνξην κε μερσξηζηφ θαηαςχθηε. πλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 220 ιίηξα. Αληηβαθηεξηδηαθή πξνζηαζία. 

 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

 

ΠΡΟΠΛΑΜΑΣΑ ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 
 

A1  ΔΣ ΑΠΟ 24 ΠΟΝΓΤΛΟΤ ΟΜΟΗΧΝ ΟΣΧΝ 

Απζεληηθφ αλαηνκηθφ αληίγξαθν κηαο αλζξψπηλεο ζηήιεο κεο αθξηβή απεηθφληζε αθφκα θαη 

ησλ πην ιεπηψλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ησλ ζπνλδχισλ. Σν ζεη ησλ ζπνλδχισλ λα πεξηιακβάλεη 

ηνπο 7 ηξαρειηθνχο, 12 ζσξαθηθνχο θαη 5 νζθπτθνχο ζπνλδχινπο. Σν ζεη ησλ ζπνλδχισλ 

ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο λα  πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Φηηαγκέλα απφ πιηθφ φκνηνπ νζηψλ, λα έρεη πθή θαη λα κνηάδεη κε πξαγκαηηθά νζηά. 
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 Πξαγκαηηθφ/ξεαιηζηηθφ βάξνο. 

 πφλδπινη θαηάιιεινη γηα ρξήζε σο ππνθαηάζηαην πξαγκαηηθψλ νζηψλ γηα δηδαζθαιία 

ηαηξηθνχ ηχπνπ θαη γηα εμέηαζε αζζελψλ. 

 Κάζε ζπφλδπινο λα έρεη ηελ εηηθέηα ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί  

Σν αλαηνκηθφ αληίγξαθν λα παξέρεηαη ζε ζήθε απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο καδί κε ηα 

κεκνλσκέλα θνκκάηηα γηα φινπο ηνπο 24 ζπνλδχινπο. 

 

A2  ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΟΣΔΗΝΟ ΚΡΑΝΗΟ, 6 ΚΟΜΜΑΣΗΑ 

Απφιπηα θπζηθφ αληίγξαθν αθφκα θαη ησλ πην ιεπηψλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

θξαλίνπ. Σα νζηά απφ πιηθφ πνπ λα θαίλνληαη αιεζηλά, λα έρνπλ θπζηθή πθή θαη ζρεδφλ ην 

ίδην βάξνο ελφο θπζηθνχ νζηνχ. 

Να αλαπαξηζηά έλα εληειψο ρσξηζκέλν ζε ηκήκαηα θξαλίν. 

Σν θαπάθη ηνπ θξαλίνπ λα κπνξεί λα απνζπλαξκνινγεζεί ζε 2 κηζά  φπσο θαη ε βάζε ηνπ 

θξαλίνπ, ην ξηληθφ θνκκάηη θαη ε νινθιεξσκέλε θάησ γλάζνο λα κπνξνχλ επίζεο λα 

αθαηξεζνχλ . 

Γηα λα παξνπζηαζηεί ε θίλεζε ηεο κάζεζεο ε θάησ γλάζνο λα ζπλαξκνινγείηαη εχθνια. 

Καηάιιειν γηα λα κειεηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηελ νζηετθή  δνκή θαη ηελ πεξίπινθε 

αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ θξαλίνπ. 

 

A3  ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΚΔΛΔΣΟΤ, ΔΤΛΤΓΗΣΟΤ ΜΔ ΜΤ ΚΑΗ 

ΤΝΓΔΜΟΤ , ΜΔ ΛΔΚΑΝΖ 

Να επηηξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ νη θηλήζεηο ηνπ θξαλίνπ θαη ησλ αξζξψζεσλ ηνπ θεθαιηνχ 

θαζψο θαη φιεο νη θπζηθέο αλζξψπηλεο ζέζεηο εμαηηίαο ηεο πιήξσο επιχγηζηεο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο. πλδπαζκφο ηεο επιχγηζηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ησλ κπψλ, ησλ αξηζκεκέλσλ 

νζηψλ  ησλ επιχγηζησλ ζπλδέζκσλ ησλ αξζξψζεσλ θαη κηαο πξφπησζεο ηνπ 

κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ αλάκεζα ζηνλ 3
ν
 θαη ηνλ 4

ν
 ζπφλδπιν λα παξνπζηάδεη πάλσ απφ 

600 δνκέο ηαηξηθνχ/αλαηνκηθνχ ελδηαθέξνληαο. Καηάιιειν γηα κηα ζε βάζνο κειέηε ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ  

 Πάλσ απφ 600 αξηζκεκέλεο θαη ηαΚηνπνηεκέλεο ιεπηνκέξεηεο. 

  Βακκέλεο αξρέο θαη εηζαγσγέο ησλ κπψλ. 

 Δπιχγηζηεο αξζξψζεηο ζπλδέζεσλ. 

 Δπιχγηζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

 Δκθαλή λεχξα ζπνλδπιηθήο ζηήιε θαη αξηεξίεο ζπνλδχισλ. 

 Πξφπησζε δίζθνπ κεηαμχ ηνπ L3  θαη ηνπ L4 . 

 Φηηαγκέλν απφ αλζεθηηθφ άζξαπζην πιαζηηθφ. 

 ρεδφλ πξαγκαηηθφ βάξνο πεξίπνπ ησλ 200 νζηψλ. 

 Πξαγκαηηθφ κέγεζνο  

 Κξαλίν 3 θνκκαηηψλ κεκνλσκέλα. 

 Να πεξηιακβάλεηαη θάιπκκα. 

 

 

 

A4 ΟΦΤΨΚΖ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ ΜΔ ΡΑΥΗΑΗΟ – ΠΛΑΓΗΑ   

ΜΔΟΠΟΝΓΤΛΗΟ ΓΗΚΟ Δ ΠΡΟΠΣΧΖ 

Σν κνληέιν λα πεξηιακβάλεη έλα κεζνζπνλδχιην δίζθν ζπνλδχινπ. Να κεηαθέξεηαη ζε 

απνζπψκελν ζηήξηγκα. 

 

A5 ΜΤ ΣΟΤ ΠΟΓΗΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΛΔΚΑΝΖ  

Λίγν θάησ απφ ην θπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ. Να θαίλνληαη ηα πην 
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ζεκαληηθά αηκνθφξα αγγεία θαη λεπξά ζην αξηζηεξφ πφδη. Οη αθφινπζνη κχεο λα είλαη 

απνζπψκελνη: 

Ο κεγαιχηεξνο γινπηηαίνο κπο ηνπ πνδηνχ 

Δπζχο κπο ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ, εκηκεκβξψδεο κπο 

Γηθέιαθνο κπο, ηξηθέθαινο κπο ηεο γάκπαο. 

Σν κνληέιν λα ρσξίδεηαη ζπλνιηθά ζε 10 ηνπιάρηζηνλ θνκκάηηα. Να ζηέθεηαη ζε φξζηα ζέζε 

θαη πεξηζηξέθεηαη ζε κηα βάζε. 

Ύςνο: ηνπιάρηζηνλ 100 cm 

 

A6 ΜΖ ΑΡΘΡΧΣΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ  ΚΔΛΔΣΟ ΜΔ 

ΚΡΑΝΗΟ 3 ΚΟΜΜΑΣΗΧΝ 

O ζθειεηφο λα είλαη βακκέλνο θαη αξηζκεκέλνο γηα λα θαίλεηαη ε αξρή ησλ κπψλ κε θφθθηλν 

θαη ε εηζαγσγή ησλ κπψλ κε κπιε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. Σα νζηά ηνπ κε αξζξσηνχ 

ζθειεηνχ θαη νη νζηετθέο φπσο νη ξσγκέο θαη νη θαηεξγαζίεο λα είλαη αξηζκεκέλα  ζηε δεμηά 

πιεπξά. Σν θξαλίν λα είλαη απνζπάζηκν ζε 3 θνκκάηηα γηα ιεπηνκεξή αλαηνκηθή κειέηε. 

 Ο κπτθφο κε αξζξσηφο νινθιεξσκέλνο ζθειεηφο λα παξνπζηάδεη:  

 Μηα  παιάκε ζε ζχξκα. 

 Έλα ζεη ρσξηψλ θαη πνδηψλ ειεχζεξα. 

 Δγρεηξίδην ηνπ πξντφληνο γηα λα ηαπηνπνηεζνχλ πάλσ απφ 600 αξηζκεκέλεο αλαηνκηθέο 

δνκέο. 

 Να παξέρεηαη ζε έλα αλζεθηηθφ δηαρσξηζκέλν απνζεθεπηηθφ θνπηί. 

Να είλαη θαηάιιειν γηα νπνηαδήπνηε ζε βάζνο κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ θαη γηα 

κειέηεο επηζηεκνληθήο αλαηνκίαο.  

 

A7 ΜΤ ΣΟΤ ΥΔΡΗΟΤ ΜΔ ΧΜΟ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ . Να Να δείρλεη ην δίθηπν ησλ αηκνθφξσλ 

αγγείσλ θαη λεχξσλ ζην δεμί ρέξη, νη αθφινπζνη κπο είλαη απνζπψκελνη: δαιηνεηδήο κπο, 

πιάγηνο ηνπ ηξηθέθαινπ κπ ηνπ ρεξηνχ, θνληφο θαη καθξχο κπο ηνπ θαξπνχ κπο ηεο παιάκεο, 

κπο ησλ δαθηχισλ. 

πλνιηθά ζε 6 θνκκάηηα. Να ζηέθεηαη φξζην θαη πεξηζηξέθεηαη ζε βάζε.  

Ύςνο :ηνπιάρηζηνλ 100 cm. 

 

 

A8 ΚΟΡΜΟ ΑΝΓΡΑ ΜΔ ΚΔΦΑΛΗ 

Φπζηθφ κέγεζνο, Σν κνληέιν ρσξίδεηαη λα ζε 32 θνκκάηηα. 

 Ύςνο: ηεο ηάμεσο 90cm  

 

A9  ΆΡΘΡΧΖ ΓΟΝΑΣΟΤ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Να Να δείρλεη ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ζε 

έλα θνκκάηη. ε βάζε.  

 

 

A10 ΑΡΘΡΧΔΗ ΣΟΤ ΑΣΡΑΓΑΛΟΤ ΜΔ ΤΝΓΔΜΟΤ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Να Να απνηειείηαη απφ ηα νζηά ηνπ 

πέικαηνο θαη ηνπ θαηψηεξνπ κέξνπο ηνπ θάησ πνδηνχ κε κεραληζκφ ζπλδέζκνπ. Μήθνο 

(θηέξλα - αθξνπφδην) 21,5cm. κνληέιν ζε έλα θνκκάηη. ε βάζε.  

 

A11 ΑΡΘΡΧΔΗ ΠΑΛΑΜΖ ΚΑΗ ΓΑΚΣΤΛΧΝ ΜΔ ΤΝΓΔΜΟΤ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Να απνηειείηαη απφ ηα θαηψηεξα κέξε ηα 

θαξπηθά νζηά, ηα κεηαθαξπηθά νζηά θαη ηα νζηά ησλ δαθηχισλ ζε ζπλδπαζκφ κε κεραληζκφ 
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ζπλδέζκνπ. Μνληέιν ζε έλα θνκκάηη ζε βάζε. 

 

A12 ΣΟ ΜΗΟ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΗΟΤ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Σν κνληέιν λα Να δείρλεη ην κπτθφ 

ζχζηεκα ηνπ δεμηνχ κηζνχ ηνπ θεθαιηνχ κε ηηο θχξηεο επηθαλεηαθέο αξηεξίεο, θιέβεο θαη 

λεχξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ ιαηκνχ. Σν κεζαίν ηκήκα λα Να δείρλεη 

ηνλ εγθέθαιν, ηε κχηε , ην ζηφκα, ην θάξπγγα, ην ιάξπγγα θαη ηε ζπνλδπισηή ζηήιε ηνπ 

ιηκνχ. ε βάζε ζε έλα θνκκάηη.   

 

A13 ΝΔΤΡΑ ΚΑΗ ΑΗΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΔΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Να δείρλεη ηνπο κπο, ηα λεχξα θαη ηα 

αγγεία, ηδηαίηεξα ην λεχξν θαη ην λεχξν ηνπ πξνζψπνπ. Ζ γιψζζα είλαη απνζπψκελε, ην 

κνληέιν λα ρσξίδεηαη ζπλνιηθά ζε 2 κέξε. ε βάζε θάησ απφ απνζπψκελν δηάθαλν 

θάιπκκα. 

 

A14 ΠΝΔΤΜΟΝΔ ΜΔ ΚΑΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΡΑΓΜΑ ΚΑΗ ΛΑΡΤΓΓΑ 

Πεξίπνπ ¾ ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Απηφ ην κνληέιν λα 

δείρλεη ηα ζπιάρλα ηνπ ζψξαθα θαη ρσξίδεηαη σο εμήο: πλεχκνλεο δεμηφο θαη αξηζηεξφο, 

θαξδία (2), ιάξπγγάο(2), βάζε κνληέιν θαίλεηαη επίζεο δηράισκα ηεο ηξαρείαο θαη ηνπ 

νηζνθαγηθνχ θελνχ κε ην ανξηηθφ θελφ. Σν κνληέιν λα ρσξίδεηαη ζε 7 θνκκάηηα. 

πλαξκνινγεκέλν ζε πίλαθα. 

 

A15 Ο ΠΔΠΣΗΚΟ ΧΛΖΝΑ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Να δείρλεη ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα απ’ ην 

ζηφκα σο ηνλ νξζφ. ην κεζαίν ηκήκα λα θαίλνληαη ε θνηιφηεηα θαη  ν θάξπγγαο, ν 

νηζνθάγνο κε ην κηζφ ζηνκάρη ην αλνηρηφ, ην ιεπηφ θαη ην παρχ έληεξν, ε αλνηρηή 

ζθσιεθνεηδήο απφθπζε θαη ν μεδηπισκέλνο νξζφο. Σν εγθάξζην θφινλ λα κπνξεί λα 

απνζπαζζεί. Σν ζπθψηη θαη ην πάγθξεαο λα θαίλνληαη επίζεο. Σν κνληέιν λα ρσξίδεηαη ζε 2 

κέξε. ε βάζε. 

  

A16 ΣΟΜΑΥΗ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Να δείρλεη ηα επηκήθε θαη θπθιηθά 

ζηξψκαηα κπψλ. Να αλνίγεη γηα λα θαλεί ε θαξδηά θαη ππισξφο, ε βιελνγφλνο κεκβξάλε θαη 

ν γαζηξηθφο ζσιήλαο φπσο επίζεο θαη ηκήκα ηνπ ζηνκαρηθνχ ηνηρψκαηα. Να θαίλεηαη 

επίζεο δίθηπν ησλ αξηεξηψλ θαη λεχξσλ θαη ε ζέζε ηνπ πεξηηνλίνπ. Σν κνληέιν λα ρσξίδεηαη 

ζε 2 κέξε, ζε βάζε.  

 

A17 ΤΚΧΣΗ  

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Να δείρλεη ηνπο 4 ινβνχο ηνπ ζπθσηηνχ, 

ην πεξηηφλην, ηε ρνιεδφρν θχζηε θαη αγγεία. 

Μνληέιν ζε έλα θνκκάηη. ε βάζε. 

 

A18 ΠΑΓΚΡΔΑ ΜΔ ΠΛΖΝΑ ΚΑΗ ΜΔΟΤ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΤ ΔΝΣΔΡΟΤ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. ην πάγθξεαο ν παγθξεαηηθφο αγσγφο λα 

θαίλεηαη σο ην άλνηγκα ηνπ. Σν δσδεθαδάθηπιν λα είλαη κεξηθψο αλνηθηφ. Μνληέιν ζε  έλα 

θνκκάηη. ε βάζε. 

 

A19 ΟΤΡΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Νεθξά, νπξεηήξεο, αδέλεο θαη ε 

νπξνδφρνο θχζηε κε ηνλ πξνζηάηε θαζψο επίζεο ηα κεγάια επηγάζηξηα αγγεία λα θαίλνληαη 
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ζε ζέζε ην δεμηφ λεθξφ λα κπνξεί λα αλνηρζεί, ε νπξνδφρνο θχζηε θαη ν πξνζηάηεο είλαη 

απνζπψκελα ζε 2 θνκκάηηα. πλνιηθά 4 θνκκάηηα. ε πίλαθα. 

 

A20 ΟΤΡΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Μνληέιν ζε 1 θνκκάηη. 

πλαξκνινγεκέλν ζε πίλαθα. 

Ύςνο: 40cm, Πιάηνο: 28cm, Βάζνο: 10cm, Βάξνο 1,1 kg. 

Σηκή: 211,00 επξψ 

 

A21 ΝΔΦΡΟ, ΝΔΦΡΧΝΑ ΚΑΗ ΠΔΗΡΑΜΑ 

Μνληέια ζπλδπαζκέλα ζε κηα βάζε. Μνληέιν ζε έλα θνκκάηη.  

 

A22 ΘΖΛΤΚΖ ΛΔΚΑΝΖ 

Φπζηθφ κέγεζνο, θηηαγκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ. Αλαπαξάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ κε ηνπο κχεο ηεο ιεθάλεο, ηνπο κχεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο 

ιεθάλεο θαζψο επίζεο ησλ λεχξσλ θαη ησλ αγγείσλ. Σν κνληέιν λα ρσξίδεηαη ζε 4 κέξε 

εμαηηίαο ηνπ κεζαίνπ ηκήκαηνο θαη ησλ απνζπψκελσλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ.  

 

 

Γ30 ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΚΡΔΒΑΣΗ  

Δμεηαζηηθφ θξεβάηη κεηαιιηθφο ζθειεηφο θαη καιαθή επηθάλεηα. 

 

 

 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεη ζηνπ ρώξνπο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Καξδίηζαο.  

Με ρξόλν παξάδνζεο ηξείο κήλεο  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Αλήθεη ζηελ δηαθήξπμε 14/2011) 
 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ  « ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΣΟΗΥΔΗΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ   

 ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ        ΦΠΑ  ΤΝΟΛΟ  

    

 

 

 

 

Ο Φάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ζε Δπξψ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνζθέξεηαη ην 

είδνο  ρσξίο ΦΠΑ. 

Σν πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. 

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο έμνδα ηνπ αλαδφρνπ γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ είδνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα άιιν θφζηνο ην 

νπνίν κπνξεί λα επηβαξχλεη ην έξγν.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Σ΄ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 14/2011) 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο…………………………………… 

Καηάζηεκα……………………………………………..εκεξνκελία 

έθδνζεο………………………………….. 

EURO………………………………………………….. 

Πξνο: 

Σ.Δ.Η ΛΑΡΗΑ  

Γ/ΝΖ : Πεξηθεξεηαθή νδφο Σξηθάισλ  

Σ.Κ.  41110  Λάξηζα  

 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ……………………………. 

 

       Δρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα εγγπεηηθή 

επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηεο ελζηάζεσο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ euro 

…………………………………...         ππέξ                     ηεο                     Δηαηξείαο  

………………………………………….                                                             δ/λζε 

……………………………………………….γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν   

δηαγσληζκφ ηεο ………………………….γηα ηελ πξνκήζεηα επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ, 

κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη 

Γηαηηνινγίαο ηνπ Παξ/ηνο Καξδίηζαο ηνπ ΣΔΗ/Λ ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

…………………………δηαθήξπμή ζαο.  

      Ζ  παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο θαζ’ φινλ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

      Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί  ρσξίο  θακία απφ 

κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα 

ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

       ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

       Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο. 

       Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη  θαη ηελ ………………..(ΖΜΔΗΧΖ:  Γηα ηελ Σξάπεδα ν 

ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε). (Πξνζνρή ν ρξόλνο κεηξάεη από ηελ επνκέλε 

ηνπ δηαγσληζκνύ). 

      Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 

Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 14/2011 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

Δπηζεκαίλεηαη όηη  θάπνηα ζεκεία ηεο ζύκβαζεο ζα πξνζαξκνζηνύλ αλαγθαζηηθά 

αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα  επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ, κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ  γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ηνπ Παξ/ηνο Καξδίηζαο. 

Υξόλνο θαηάξηηζεο ηεο ζύκβαζεο: ……………/2011 
Σόπνο θαηάξηηζεο ηεο ζύκβαζεο: Σα γξαθεία ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο  

ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ: 

1. Σν  Σ.Δ.Η. Λάξηζαο πνπ εδξεχεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή νδφ Σξηθάισλ, 41110 Λάξηζα,  

      κε  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΓΤΟ Λάξηζαο πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ.  

      Ησάλλε Κφθθνξα Πξφεδξν ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο θαη 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….., αθνχ ήξζαλ ζηα γξαθεία ηνπ 

ΣΔΗ ζπκθψλεζαλ θαη δέρηεθαλ ηα παξαθάησ: 

Ο δεχηεξνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πνπ αλαδείρηεθε ηειεπηαίνο κεηνδφηεο ζηνλ 

αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ πνπ έγηλε ζηηο                  γηα ηελ πξνκήζεηα επηζηεκνληθψλ 

νξγάλσλ, κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη 

Γηαηηνινγίαο ηνπ Παξ/ηνο Καξδίηζαο  ηνπ  ΣΔΗ/Λ, απνηέιεζκα ην νπνίν εγθξίζεθε κε ην 

ππ΄αξηζκ. ……….. πξαθηηθφ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΗ, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

παξαδψζεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηψλ απηνχ, ηα παξαθάησ είδε θαη ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:  

 

 

 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα  επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ, 

κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο  Γηαηξνθήο θαη 

Γηαηηνινγίαο   ηνπ Παξ/ηνο Καξδίηζαο ηνπ ΣΔΗ/Λ. 

Χο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηζρχεη ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο   νξίδεηαη                            απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Οπνηαδήπνηε έμνδα κεηαθνξάο, ζπζθεπαζίαο ή άιιε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηελ 

αλάδνρν. Ζ παξάδνζε  ζα γίλεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο  

ηνπ Παξ/ηνο Καξδίηζαο. 

Χο πξνο ηα ππφινηπα ηζρχεη ε ππ’ αξηζκ.                                    δηαθήξπμή καο θαη ε 

πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ. 

Καηάζεζε εγγπεηηθή  επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ πνζνχ                  

επξψ.                        
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   Σν παξφλ γξάθηεθε ζε ηξία αληίγξαθα θαη αθνχ δηαβάζηεθε ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

1.Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΗ/Λ                                                       2. Ο αλάδνρνο   

 

 

 

Ησάλλεο Κφθθνξαο  

       Καζεγεηήο   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


