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:
ΟΜΑ∆Α Α: Ηλεκτρόδια και ρυθμιστικά διαλύματα
Περιγραφή
Buffer solution pΗ 7,00, 475 ml, του οίκου Thermo Scientific (Orion)
Buffer solution pΗ 10,01, 475 ml, του οίκου Thermo Scientific (Orion)
Ross electrode storage solution, 475 ml, του οίκου Thermo Scientific (Orion)
Conductivity Standard 1413 μS/cm 5x60 ml, του οίκου Thermo Scientific
(Orion)
Conductivity Standard 12,9 mS/cm 5x60 ml, του οίκου Thermo Scientific
(Orion) Αμερικής
Ηλεκτρόδιο ROSS gel-filled 3m cable, του οίκου Thermo Scientific (Orion)
Optical DO probe RDO 3m cable, του οίκου Thermo Scientific (Orion)
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Προϋπολογισμός ομάδας A: 4.080,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ομάδα Β: Αναλώσιμα εργαστηρίου
Περιγραφή
Ηθμοί / Glass fiber filters τύπου Whatman GF/F, διάμετρος 45-47mm,
μέγεθος πόρου έως 0,7 μm
Ηθμοί / Glass fiber filters τύπου Whatman GF/C, διάμετρος 45-47mm,
μέγεθος πόρου έως 1,2 μm
Τριβλίο γυάλινο διαμέτρου 10 cm
Σωληνάρια falcon, χωρητικότητας 15 ml, συσκευασία 150 τεμαχίων
Σωληνάρια falcon, χωρητικότητας 50 ml, συσκευασία 150 τεμαχίων
Πιπέττες Παστέρ γυάλινες, συσκευασία 250 τεμαχίων
Κώδωνας / Ξηραντήρας κενού γυάλινος διαμέτρου 25 cm
Χαλαζίας / Silica gel, συσκευασία 1 kg
∆ιηθητικό χαρτί 500 φύλλων (40x40cm)
Μεγεθυντικοί φακοί γραφείου με βραχίονα στήριξης σε πάγκο εργασίας για
διαλογή μακροασπονδύλων
Κόσκινο μεγέθους πόρων 500 μm
Κόσκινο μεγέθους πόρων 5 cm
Κόσκινο μεγέθους πόρων 1 mm
Ακετόνη 90%, συσκευασία 2,7 L
Αιθυλική αλκοόλη 70%, 400 ml
∆ιάλυμα Lugol (τύπου Merck 1092612500 ή αντίστοιχου), 1 L
108160 UV-VIS Standard 1: Potassium dichromate solution for absorbance
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according to Ph Eur Certipur® τύπου Merck 1081600001 ή αντίστοιχου,
συσκευασία με 8 αμπ. χωρητικότητας 10 ml η καθεμία
Nitric acid 65% Suprapur®1L (τύπου Merck 1004411000 ή αντίστοιχου), 1 L
Chlorophyll a (Sigma-Aldrich), αμπούλα χωρητικότητας 1 mg
Φορμαλδεύδη 37%, 1 L
Θερμόμετρο (με ελάχιστη ένδειξη min -20 oC) για τον έλεγχο θερμοκρασίας
κατάψυξης
Θερμόμετρο (με μέγιστη ένδειξη 200 oC) για τον έλεγχο θερμοκρασίας
κλιβάνου
Θερμόμετρο αέρα
Εργαστηριακή ποδιά, άκαυστη από χημικά
Ψήκτρα για πλύσιμο γυάλινων σωλήνων 25-50 ml
Ψήκτρα για πλύσιμο γυάλινων σωλήνων 100-200 ml
Ψήκτρα για πλύσιμο γυάλινων δοκιμαστικών σωλήνων των 10 ml
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Προϋπολογισμός ομάδας Β: 5.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ομάδα Γ: Λοιπά πλαστικά υλικά
Περιγραφή
Πλαστικές φιάλες διάφανες με βιδωτό καπάκι, χωρητικότητα πέρι 500 ml
Πλαστικές φιάλες διάφανες με φαρδύ στόμιο και βιδωτό καπάκι,
χωρητικότητα περί 1 L
Λεκάνες άσπρες παραλληλόγραμμες (~ 40 x 25 cm)
∆ιάφανα βάζα PET, χωρητικότητα περί 750ml, καπάκι βιδωτό

Τεμάχια
1000
100
10
100

Προϋπολογισμός ομάδας Γ: 210,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ομάδα ∆: Λοιπά χαρτικά υλικά
Περιγραφή
Απορροφητικό επαναχρησιμοποιούμενο χαρτί αποξήρανσης, blotting paper
Φάκελοι αρχείου
Αντιόξινο χαρτί voucher δείγματος
Χαρτόνια κατηγοριοποίησης
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Προϋπολογισμός ομάδας ∆: 160,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ομάδα Ε: Λοιπά αντικείμενα μικροεξοπλισμού
Περιγραφή
Αρπάγη διπλής όψεως με εκτεινόμενο κοντάρι στα 4 μέτρα και σχοινί έλξης 8
μέτρων, ειδική για συλλογή υδρόβιων μακροφύτων
Προϋπολογισμός ομάδας Ε: 120,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τεμάχια
1

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 και ώρα
12:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή για μια ομάδα αλλά όχι
για μέρος ομάδας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι:
 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)

