
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) /
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Θεσσαλονίκη, 29-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 000945

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια χημικών, διαλυτών και αναλωσίμων εργαστηριακών καλλιεργειών»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών
και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση
– προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια χημικών, διαλυτών και αναλωσίμων εργαστηριακών καλλιεργειών»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες πεντακόσια
τριάντα πέντε ευρώ (5.535,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: τρεις χιλιάδες
τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Α,
χίλια διακόσια πενήντα πέντε ευρώ (1.255,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την
ΟΜΑΔΑ Β και οκτακόσια τριάντα ευρώ (830,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την
ΟΜΑΔΑ Γ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης
προσφοράς. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο κάθε ομάδας (για μία ή
περισσότερες ομάδες), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας
πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια χημικών, διαλυτών και αναλωσίμων εργαστηριακών καλλιεργειών»

ΟΜΑΔΑ Α ή ΟΜΑΔΑ Β ή ΟΜΑΔΑ Γ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 2:00 μμ
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
ε) Η διαθεσιμότητα
στ) Ο χρόνος παράδοσης



Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο
Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε.,
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως
εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησής της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,1
β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο
νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια
εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ
969 Β΄/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014
ΦΕΚ 3335 Β΄/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%,
πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Πενλόγλου Ιωάννης τηλ. (+30) 2310 498166,
email: penloglou@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

1 Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα)
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 
Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «CO2-
BioProducts – Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων 
Καλλιεργειών Μικροφυκών», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», πρόκειται 
να προμηθευτεί τα κάτωθι είδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές 
που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους: 
 

ΟΜΑΔΑ Α:  Χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες 
Προϋπολογισμός: €3.450,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Είδος Περιγραφή Είδους - Τεχνικές Προδιαγραφές - Συσκευασία Ποσότητα 

Α1 Σακχαρόζη - Saccharose, purity >99,5%, 1 kg 1 
Α2 Λακτόζη - D-Lactose monohydrate, purity ≥98,0%, 1 kg 1 
Α3 Αιθανόλη - Ethanol (absolute), purity >99.0%, 2,5 lt 1 
Α4 Ακετόνη - Acetone, purity >99,5%, 2,5 lt 2 
Α5 Οξικός φαινυλυδράργυρος - Phenylmercuric acetate, purity ≥97%, 25 g 1 
Α6 Υποχλωριώδες νάτριο - Sodium hypochloride, purity ≥13%, 250 ml 1 
Α7 Χλωροφόρμιο - Chloroform, purity >99%, 2,5 lt 2 
Α8 Ζωμός ανάπτυξης LB (σκόνη) - LB Broth (powder), 250 g 1 
Α9 Ζωμός ανάπτυξης R2A (σκόνη) - R2A Broth (powder), 500 g 1 

Α10 Γαλακτόζη - D-(+)-Galactose, purity ≥98%, 500 g 1 
Α11 Βακτηριολογικό άγαρ - Bacteriological agar, 250 g 1 
Α12 Βουτυρικό οξύ - Butyrate acid, purity >99%, 1 lt 1 
Α13 Ορός γάλακτος από γάλα βοοειδών - Whey from bovine milk, 2,5 kg 1 
Α14 Υπεροξείδιο του υδρογόνου - Hydrogen peroxide, purity 29-31%, 1 lt 3 

Α15 Σετ από διαφράγματα τύπου septa - Natural rubber septa, mixed set, 
145 pieces with carrying box 1 

Α16 Tips πιπετών - Pipette tips (30-300 μl), Eppendorf Research® plus, Order 
No 0030 077.563, 1 pkg of 960 pcs.: 10 racks of 96 tips 2 

Α17 Tips πιπετών - Pipette tips (100-1000 μl), Eppendorf Research® plus, 
Order No 0030 077.571, 1 pkg of 960 pcs.: 10 racks of 96 tips 2 

Α18 Tips πιπετών - Pipette tips (0,5-5 ml), Eppendorf Research® plus, Order 
No 0030 077.580, 1 pkg of 120 pcs.: 5 racks of 24 tips  2 

Α19 Tips πιπετών - Pipette tips (1-10 ml), Eppendorf Research® plus, Order 
No 0030 077.598, 1 pkg of 100 pcs.: 100 individually wrapped tips 2 

Α20 Βάσεις σωλήνων φυγοκέντρισης 4 οδών - Four-way microtube rack, 
assorted colors, Sigma aldrich R5651, 1 pack of 5 pcs.  1 

Α21 Χαρτοταινία - Label tape, dimensions: 3/4 in.×500 in., 1 roll 5 

Α22 Μαγνήτες ανάδευσης - Magnetic stir bars (length 6 mm, diameter 2 mm, 
PTFE), 1 pkg of 10 pcs. 2 

Α23 Απολυμαντικό εργαστηρίου - Washing detergent for laboratory, 18 kg 1 
Α24 Αυτοκόλλητη ταινία κλιβάνου ατμού - Tape autoclave indicator, 1 roll 2 

Α25 Ψήκτρα (βούρτσα καθαρισμού) μεσαίου μεγέθους - Laboratory brush 
for medium size bottles, 1 pc. 2 

Α26 Ψήκτρα (βούρτσα καθαρισμού) μικρού μεγέθους - Laboratory brush for 
small size bottles, 1 pc. 3 
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Α27 Ψήκτρα (βούρτσα καθαρισμού) για δοκιμαστικούς σωλήνες - Laboratory 
brush for narrow test tubes, 1 pc. 3 

Α28 Φίλτρα μικροϊνών - Glass micro-fiber filter paper (circle, 90 mm, GFC, 
Whatman 1827-090), Grade 934-AH, 1 pkg of 100 pcs.  1 

Α29 Υποδοχείς φίλτρου σύριγγας - Whatman® plastic filter holders, diameter 
25 mm, 1 pkg of 10 pcs. 1 

Α30 Φίλτρα μικροϊνών - Glass micro-fiber filter paper (circle, 25 mm, GFC, 
Whatman 1827-025), Grade 934-AH, 1 pkg of 100 pcs. 3 

Α31 Καθαριστικό εργαστηριακών σκευών - Liquid soap for glassware, 1 gal. 1 
 
 
 

  

ΟΜΑΔΑ Β:  Μέσα και χημικά προϊόντα καλλιεργειών 
Προϋπολογισμός: €1.255,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Είδος Περιγραφή Είδους - Τεχνικές Προδιαγραφές - Συσκευασία Ποσότητα 

Β1 Βάση για tips πιπετών - Rack for pipette tips, tips volume range 1-10 ml, 
fits 96 tips, 1 pc. 4 

Β2 Βάση για tips πιπετών - Rack for pipette tips, tips volume range 100-
1000 μl, fits 100 tips, 1 pc. 4 

Β3 Βάση για tips πιπετών - Rack for pipette tips, tips volume range 2-200 μl, 
fits 100 tips, 1 pc. 4 

Β4 Αποστειρωμένα τρυβλία - Sterile petri dishes, polystyrene, size 90 
mm×16,2 mm, sterile, sealed per 20 pcs., 1 pkg of 480 pcs. 3 

Β5 Σωλήνες τύπου Eppendorf - Eppendorf tubes, 2 ml, 1 pkg of 1000 pcs. 2 
Β6 Σωλήνες τύπου Eppendorf - Eppendorf tubes, 1,5 ml, 1 pkg of 500 pcs. 3 

Β7 Tips πιπετών - D10ml, macrotips box (volume range 1-10 ml), for Gilson 
Pipetman, 1 pkg of 1000 pcs. 3 

Β8 Tips πιπετών - D1200 Precision tips, eco-pack (volume range 100-1000 
μl), for Gilson Pipetman, 1 pkg of 500 pcs. 5 

Β9 Tips πιπετών - Precision tips, eco-pack (volume range 2-200 μl), for 
Gilson Pipetman, 1 pkg of 1000 pcs. 3 

Β10 Γάντια λάτεξ - Latex gloves, powder free, S size, 1 pkg of 100 pcs. 10 
Β11 Γάντια λάτεξ - Latex gloves, powder free, Μ size, 1 pkg of 100 pcs. 10 
Β12 Γάντια λάτεξ - Latex gloves, powder free, L size, 1 pkg of 100 pcs. 10 

Β13 Γάντια νιτριλίου ανθεκτικά σε χημικά - Nitrile gloves, S size, 1 pkg of 200 
pcs. 10 

Β14 Γάντια νιτριλίου ανθεκτικά σε χημικά - Nitrile gloves, M size, 1 pkg of 
200 pcs. 10 

Β15 Γάντια νιτριλίου ανθεκτικά σε χημικά - Nitrile gloves, L size, 1 pkg of 200 
pcs. 10 

Β16 Διηθητικό χαρτί εργαστηρίου - Standard filter paper laboratory (39 
cm×39 cm), 1 pkg of 500 pcs. 2 

Β17 Αλουμινόχαρτο εργαστηρίου - Laboratory silver foil, 100 m×30 cm, 1 roll 2 

Β18 
Σετ μέτρησης πρωτεϊνών - Thermo Scientific pierce micro BCA protein 
assay kit, unit size: 500 ml, assay range: 0,5-40 μg/ml, colorimetric (562 
nm), for 480 tube assays or 3200 microplate assays, 1 set 

1 

Β19 Xαρτί εργαστηρίου - Laboratory paper roll, width 24-25 cm, 1 roll (4,5 kg) 3 
Β20 Ζωμός ανάπτυξης LB (σκόνη) - LB Broth (powder), 500 g 1 
Β21 Υγρό σαπούνι χεριών - Liquid soap for hand washing, 1 lt 4 
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ΟΜΑΔΑ Γ: 
Προϋπολογισμός: €830,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
Είδος Περιγραφή Είδους - Τεχνικές Προδιαγραφές - Συσκευασία Ποσότητα 

Γ1 Γυάλινο βιδωτό μπουκάλι - Duran graduated laboratory bottle, clear 
glass, with cup, 1 lt, 1 pc. 5 

Γ2 Γυάλινο βιδωτό μπουκάλι - Duran graduated laboratory bottle, clear 
glass, with cup, 2 lt, 1 pc. 5 

Γ3 Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος - Glass volumetric cylinder, 500 ml, 1 
pc. 4 

Γ4 Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος - Glass volumetric cylinder, 1 lt, 1 pc. 3 
Γ5 Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος - Glass volumetric cylinder, 2 lt, 1 pc. 2 
Γ6 Ποτήρι ζέσεως - Glass beaker, 10 ml, 1 pc. 5 
Γ7 Ποτήρι ζέσεως - Glass beaker, 25 ml, 1 pc. 5 
Γ8 Ποτήρι ζέσεως - Glass beaker, 50 ml, 1 pc. 5 
Γ9 Ποτήρι ζέσεως - Glass beaker, 100 ml, 1 pc. 5 

Γ10 Ποτήρι ζέσεως - Glass beaker, 250 ml, 1 pc. 5 
Γ11 Ποτήρι ζέσεως - Glass beaker, 600 ml, 1 pc. 5 
Γ12 Ποτήρι ζέσεως - Glass beaker, 1000 ml, 1 pc. 5 
Γ13 Ποτήρι ζέσεως - Glass beaker, 2000 ml, 1 pc. 5 
Γ14 Γυάλινη κωνική φιάλη - Erlenmeyer flask, 250 ml, 1 pc. 7 
Γ15 Γυάλινη κωνική φιάλη - Erlenmeyer flask, 500 ml, 1 pc. 7 
Γ16 Γυάλινη κωνική φιάλη - Erlenmeyer flask, 1000 ml, 1 pc. 7 
Γ17 Γυάλινη κωνική φιάλη - Erlenmeyer flask, 2000 ml, 1 pc. 6 

Γ18 Πλαστικές κυβέτες μιας χρήσης - Standard disposable polystyrene 
cuvettes (volume 1400 μl, path 10 mm), 1 pkg of 100 pcs. 5 

Γ19 Πλαστικές κυβέτες μιας χρήσης - Standard disposable polystyrene 
cuvettes (volume 3500 μl, path 10 mm), 1 pkg of 100 pcs. 5 

Γ20 Πλαστικοί αποστειρωμένοι σωλήνες φυγοκέντρισης - Plastic falcon 
conical centrifuge tubes with racks, sterile, PP, 15 ml, 1 pkg of 50 pcs. 10 

Γ21 Πλαστικοί αποστειρωμένοι σωλήνες φυγοκέντρισης - Plastic falcon 
conical centrifuge tubes with racks, sterile, PP, 50 ml, 1 pkg of 50 pcs. 10 

Γ22 Πλαστική βάση για σωλήνες φυγοκέντρισης - rack for 50 ml conical 
bottom centrifuge tubes, polystyrene foam, non-sterile, 1 pc. 5 

Γ23 Πλαστικές βάσεις για σωλήνες φυγοκέντρισης - rack for 15 ml conical 
bottom centrifuge tubes, polystyrene foam, non-sterile, 1pc. 5 

Γ24 Πλαστικές ορολογικές πιπέτες μιας χρήσης - Plastic disposable 
serological pipettes, sterile, 5 ml, 1 pkg of 50 pcs. 3 

Γ25 Πλαστικές ορολογικές πιπέτες μιας χρήσης - Plastic disposable 
serological pipettes, sterile, 10 ml, 1 pkg of 50 pcs. 3 

Γ26 Σωλήνας σιλικόνης - Silicone pump tubing 3 mm int. diameter, 6 mm ext. 
diameter, 1 pc. of 1 m length 10 

Γ27 Σωλήνας σιλικόνης - Silicone pump tubing 4 mm int. diameter, 7 mm ext. 
diameter, 1 pc. of 1 m length 10 

Γ28 Σωλήνας σιλικόνης - Silicone pump tubing 5 mm int. diameter, 8 mm ext. 
diameter, 1 pc. of 1 m length 10 

Γ29 Σωλήνας σιλικόνης - Silicone pump tubing 6 mm int. diameter, 10 mm 
ext. diameter, 1 pc. of 1 m length 10 
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Γ30 Σωλήνας σιλικόνης - Silicone pump tubing 7 mm int. diameter, 11 mm 
ext. diameter, 1 pc. of 1 m length 10 

Γ31 Πλαστικά πιατάκια ζύγισης - Plastic square weighing boats, size 81 
mm×81 mm×18 mm, 100 ml, 1 pkg of 100 pcs. 5 

 
Επισημαίνεται ότι, όπου στην περιγραφή των ειδών, κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής 
ή αναφέρεται η επωνυμία κάποιου είδους, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση, καθώς 
πρόκειται για προϊόντα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, συμβατά με υπάρχοντα εξοπλισμό, 
τα οποία και πρέπει να παραμείνουν ίδια για τη διασφάλιση της επαναληψιμότητας και της 
αξιοπιστίας των πειραματικών αποτελεσμάτων. 
 
Γενικές Απαιτήσεις: 
 Το σύνολο των ειδών θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 Τυχόν επιβαρύνσεις για μεταφορικά κόστη / λοιπές χρεώσεις θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων και βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

 
Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 
• Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών 

τους. 
• Προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας και όχι για επί μέρους είδη της Ομάδας. 
• Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (ως 

σύνολο της Ομάδας και ανά είδος, για τη ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους της 
αντίστοιχης Ομάδας). 

• Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών κάθε Ομάδας. 


