ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

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

ΟΜΑΔΑ 1 ‐ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Περιγραφή
Πλαστικά δοχεία, χωρητικότητας 5 λίτρων, με αεροστεγές καπάκι

Ποσότητα
80

Προϋπολογισμός ομάδας: 880 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 2 ‐ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΕΔΙΟΥ
Περιγραφή
Απόχη χειρός, κατάλληλη για συλλογή βενθικών μακροασπονδύλων
με ξύλινη λαβή, πλάτος πλαισίου 250 mm, μέγεθος πόρου διχτυού
0,5 mm και βάθος διχτυού συλλογής 50 cm, προδιαγραφών ISO
10870:2012 (E)
Δίχτυ για ποιοτική δειγματοληψία φυτοπλαγκτού: Κατάλληλο για
ποιοτική δειγματοληψία φυτοπλαγκτού. Το υλικό του διχτυού να
είναι κατάλληλο συνθετικό, ανθεκτικό στη χρήση, Άνοιγμα ματιού
(mesh size): 20 μm. Όλα τα μεταλλικά μέρη του διχτύου να
προστατεύονται από τη διάβρωση. Διάμετρος επάνω ανοίγματος
κώνου διχτυού: 25 cm. Μήκος κώνου διχτυού: 50 cm. Στο κάτω
μέρος του διχτυού να είναι ενσωματωμένο βρυσάκι για την
αφαίρεση και συλλογή του δείγματος.

Ποσότητα

Προϋπολογισμός ομάδας : 1.100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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ΟΜΑΔΑ 3 ‐ ANAΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Περιγραφή
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (ρ=500 mg/l) για χρωματογραφία
λεπτής στιβάδας ή ισοδύναμο
Λαβίδα εργαστηρίου, μεταλλική
Νιτρικό οξύ (65 %) analytical grade
Σωλήνες φυγοκέντρου γυάλινοι, διαμέτρου 1 cm, χωρητικότητας 15
ml
Κυψελίδες υάλου, όγκου 5 ml με διάσταση πλευράς 1 cm
Φορμαλδεϋδη 37 %

Ποσότητα
6 Kg
10
5 lt
100
2
50 lt

Προϋπολογισμός ομάδας : 1.420 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 4 ‐ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ A’
Περιγραφή
Μάσκες πλήρους προσώπου (να δέχονται φίλτρα ατμών οργανικών
ουσιών, π.χ. φορμαλδεϋδη)
Μάσκες ημίσεως προσώπου σιλικόνης (να δέχονται φίλτρα ατμών
οργανικών ουσιών, π.χ. φορμαλδεΰδη)
Φίλτρα ατμών φορμαλδεΰδης
Γάντια νιτριλίου
Προστατευτικά γυαλιά κλειστού τύπου με αντιθαμβωτικούς φακούς
και αντοχή στα χημικά
Αποστειρωμένες σακούλες συλλογής στερεού ή υγρού δείγματος,
χωρητικότητας 1800 ml, από πολυαιθυλένιο που κλείνουν
αεροστεγώς
Ποδιές εργαστηρίου λευκές βαμβακερές

Ποσότητα
1
2
24
400
20
500
5

Προϋπολογισμός ομάδας : 1.280 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 5 ‐ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ B’
Περιγραφή
Κονκάρδες ‐ δοσιμετρητές για ατμούς φορμαλδεΰδης
(Formaldehyde Vapor Monitoring Badges) περιλαμβανομένης της
ανάλυσης, μετά τη χρήση
Χημικό ταλκ εξουδετέρωσης φορμαλδεΰδης, που χύθηκε

Ποσότητα
4
Περίπου 700 γρ

Προϋπολογισμός ομάδας : 750 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 6 ‐ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Περιγραφή
5 ml Vial with Filtering Cap for Dionex Ion Chromatograph

Ποσότητα
1000

Προϋπολογισμός ομάδας : 680 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 10
Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή για
μια ομάδα αλλά όχι για μέρος ομάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι:
 Δικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα.


Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός
των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνουν:
Ο προσφέρων:
(α) δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, και της δόλιας χρεωκοπίας και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό
παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την
αναθέτουσα αρχή.
(β) δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
(γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.



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



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

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Θα
αξιολογηθεί η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά με ίση βαρύτητα.
Τόπος παράδοσης: Έδρα αναθέτουσας αρχής
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη
Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση της προμήθειας. Κατά την πληρωμή ο
Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Προσφορές άνω του προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες:
Ταγδαλίδης Θεόδωρος (τηλ.: 2310 473320, εσωτ. 261, φαξ: 2310 471795, e-mail:
tagdalidis@ekby.gr)

