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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου έχοντας υ̟όψη:
1. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος,
2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό̟ως
ισχύει σήµερα,
3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, ̟αρ. 2,
4. Το Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου,…», ό̟ως ισχύει σήµερα,
5. Την Υ̟ουργική Α̟όφαση Φ120.61/58/Β267211/24-8-10 (ΦΕΚ 779/25-08-10 τ.Γ) «Περί
εκλογής Πρύτανη και Αντι̟ρυτάνεων στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου»
6. Την υ̟’ αριθµ. 5178/16.05.2014 α̟όφαση του Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου µε
θέµα «∆ιορισµός Πρύτανη του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου» (Α∆Α: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η ο̟οία
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟ∆∆,
7. Την υ̟’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (Α∆Α: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) δια̟ιστωτική α̟όφαση
του Υ̟ουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα «∆ιορισµός Πρύτανη του
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου σύµφωνα µε το Ν.4009/2011 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει»,
8.

Την υ̟' αριθµό 11/10-9-2014 Α̟όφαση Πρύτανη "Ορισµός Ανα̟ληρωτών Πρύτανη,
µεταβίβαση

αρµοδιοτήτων

στους

Ανα̟ληρωτές

Πρύτανη

και

καθορισµός

σειράς

ανα̟λήρωσης του Πρύτανη του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου" (ΦΕΚ Β' 2458/16-9-2014)
9. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα̟ανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό̟ως ισχύει σήµερα,
10. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.», ό̟ως ισχύει σήµερα,
11. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», ό̟ως ισχύει σήµερα,
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12. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄178) «∆ικαστική ̟ροστασία κατά το στάδιο ̟ου ̟ροηγείται της σύναψης
συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία
89/665/ΕΟΚ»,
13. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.∆.
118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
14. Τη µε αριθµό 342/13-02-2015 (Α∆ΑΜ: 15REQ002575984),

Α̟όφαση του Πρύτανη του

Ιδρύµατος, για τη σκο̟ιµότητα της ̟αρα̟άνω δα̟άνης
15. Τη µε αριθµό 17/23-10-2015, θέµα 1.1.6, (Α∆Α: Ω7∆3469Β7Λ-ΞΝ9) α̟όφαση της Συγκλήτου
του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου για την ̟ροκήρυξη ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για
την ̟αρα̟άνω ̟ροµήθεια και
16. τη

µε

αριθµ.

852/ΑΠ:7379/19-10-2015

(Α∆Α:

7ΗΒΑ469Β7Λ-02Η

και

Α∆ΑΜ:

15REQ003182989) Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης, για το έτος 2015.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την ̟ροµήθεια εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίµων και λοι̟ού
εξο̟λισµού για την εκ̟αίδευση των φοιτητών, την ε̟ιστηµονική έρευνα και τον εξο̟λισµό των
εργαστηρίων των Πανε̟ιστηµιακών Μονάδων Μυτιλήνης και Σάµου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ̟οσό των τριάντα ̟έντε χιλιάδων
εκατόν εβδοµήντα εννέα ευρώ και ̟ενήντα τεσσάρων λε̟τών (35.179,54€) συµ̟εριλαµβανοµένου
του νόµιµου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί α̟ό τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋ̟ολογισµού του
Ιδρύµατος.

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τα είδη και η ενδεικτική ̟οσότητα για το κάθε είδος ̟ρος ̟ροµήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της ̟αρούσης διακήρυξης. Το
Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου δύναται µετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, να τρο̟ο̟οιήσει τις
̟οσότητες των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών έως και ±20% αναλόγως των ̟ροφορών ̟ου θα δοθούν α̟ό
τους µειοδότες καθώς και τη διαθέσιµη ̟ίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά.
Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές των ειδών, ό̟ου αυτές α̟αιτούνται, ̟εριγράφονται αναλυτικά στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της ̟αρούσης
διακήρυξης.
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ̟ροσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο ̟άνω στον ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να
αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ̟αρακάτω:
 Η φράση:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 7828/23-10-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»,
 Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού:
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ∆ευτέρα 9 Νοεµβρίου 2015, 11:00 ̟.µ.»
 Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»,
 Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό:
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ»
 Τα στοιχεία του α̟οστολέα – ̟ροσφέροντος
Η κατάθεση των ̟ροσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 9 Νοεµβρίου 2015, στις 10:00
̟.µ.. Οι ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να ̟ρωτοκολλούνται υ̟’ ευθύνη του ενδιαφερόµενου,
α̟ό το Τµήµα Πρωτοκόλλου και ∆ιοικητικής Μέριµνας του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος
Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία
του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη
Μυτιλήνη, τα ο̟οία στεγάζονται στην ̟ροαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιοι υ̟άλληλοι για την
̟αραλαβή των ̟ροσφορών είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Σχαλλίγ Μαργιολέν

(τηλ.

2251036923, 2251036925 φαξ 2251036929).
Προσφορές µ̟ορούν ε̟ίσης να α̟οστέλλονται στο Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη µε
ο̟οιανδή̟οτε τρό̟ο ε̟ί α̟οδείξει, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές ̟εριέρχονται στους αρµόδιους
για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών υ̟αλλήλους της υ̟ηρεσίας µέχρι την ̟αρα̟άνω καθορισµένη
ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η ̟ρωτοκόλληση της
̟ροσφοράς γίνεται υ̟’ ευθύνη της υ̟ηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον
αριθµό ̟ρωτοκόλλου της ̟ροσφοράς του, θα γίνεται µε ̟ρωτοβουλία του ιδίου, α̟ό τους
αρµόδιους για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών, υ̟αλλήλους του ιδρύµατος.
Προσφορά ̟ου είτε υ̟οβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε
έγκαιρα, αλλά δεν ̟αραλήφθηκε έγκαιρα α̟ό τους αρµόδιους για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών
υ̟αλλήλους, θα α̟ορρί̟τεται ως εκ̟ρόθεσµη, και θα ε̟ιστρέφεται σφραγισµένη στον
ενδιαφερόµενο.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να έχουν υ̟ογεγραµµένη τόσο την τεχνική
όσο και την οικονοµική τους ̟ροσφορά.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υ̟οχρεωτικά & µε Ποινή Α̟οκλεισµού)
Εντός του κύριου φακέλου της ̟ροσφοράς και εκτός των υ̟οφακέλων Τεχνικής και Οικονοµικής
̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά:
Οι υ̟οψήφιοι α̟αιτείται να υ̟οβάλλουν µαζί µε την ̟ροσφορά τους:
Α) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει,
στην ο̟οία θα αναγράφονται :
 τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού, ̟ου συµµετέχουν,
 ότι, µέχρι και την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς τους :
•

δεν τελούν σε ̟τώχευση και, ε̟ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
̟τώχευσης.

•

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους, ̟ου
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος
τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους,

•

είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Ε̟ιµελητήριο ή σε ισοδύναµες ε̟αγγελµατικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού,

Β) Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα (Θα ̟ρέ̟ει να κατατεθούν και όλα τα α̟αραίτητα ̟αραστατικά
έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, ̟ρακτικά κλ̟.), ̟ου
θα α̟οδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα εκ̟ροσώ̟ησής του.
Γ) Τα ̟αραστατικά εκ̟ροσώ̟ησης, εφόσον οι υ̟οψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
αντι̟ρόσω̟ό τους.
∆) Α̟όδειξη κατάθεσης ή α̟οστολής του δείγµατος, εφόσον α̟αιτείται.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εντός του κύριου φακέλου της ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται σφραγισµένος
υ̟οφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υ̟οφάκελος της τεχνικής ̟ροσφοράς θα
̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται, υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού, στις ̟ροσφορές των
ενδιαφερόµενων ̟ου ̟ροσφέρουν τουλάχιστον ένα α̟ό τα είδη για την Οµάδα Α µε Α/Α: α̟ό 1
έως και 11, για την Οµάδα Β τα είδη µε Α/Α: 1,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17 & 18 και για την Οµάδα
Γ το είδος µε τον Α/Α: 1. Προµηθευτές οι ο̟οίοι δεν ̟ροσφέρουν ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα ̟αρα̟άνω
είδη δεν υ̟οχρεούνται να συµ̟εριλάβουν στο φάκελο της ̟ροσφοράς τους, υ̟οφάκελο µε τεχνική
̟ροσφορά.
Εντός του υ̟οφακέλου της τεχνικής ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνονται τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της ̟αρούσης διακήρυξης συµ̟ληρωµένοι
ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία,
2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς (̟λήρης και αναλυτική ̟εριγραφή των τεχνικών
χαρακτηριστικών των ̟ροσφερόµενων ειδών, prospectus, χρόνος ̟αράδοσης, service,
εγγύηση, κ.λ.̟.) ό̟ως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της ̟αρούσης. (Τεχνικά
χαρακτηριστικά τα ο̟οία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών της
διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα).
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εντός του κύριου φακέλου της ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται σφραγισµένος
υ̟οφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στο συγκεκριµένο υ̟οφάκελο το̟οθετείται η οικονοµική ̟ροσφορά. Η οικονοµική ̟ροσφορά
̟ρέ̟ει να ̟εριέχει υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού, τον ̟ίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της ̟αρούσης διακήρυξης συµ̟ληρωµένους ευκρινώς.
Οι τιµές των ̟ροσφερόµενων ειδών, θα ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η
στρογγυλο̟οίηση θα γίνεται µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα
̟εριλαµβάνονται όλες οι τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, ενώ στις
τιµές Με Φ.Π.Α., θα υ̟ολογισθεί ε̟ι̟ρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται
υ̟όψη για τη σύγκριση των ̟ροσφορών. Σε ̟ερί̟τωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής
µονάδας και της συνολικής τιµής, υ̟ερισχύει η τιµή ̟ου δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανε̟ιστήµιο
Αιγαίου α̟οτέλεσµα.
Εφόσον α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή για κά̟οιο είδος, η
̟ροσφορά για το συγκεκριµένο είδος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Προσφορές ̟ου θέτουν όρο
ανα̟ροσαρµογής τιµών α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. Προσφορές ̟ου δίνουν τιµές σε
συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Οι ̟ροσφορές δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, ̟ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ̟άρχει στην
̟ροσφορά ο̟οιαδή̟οτε διόρθωση, αυτή ̟ρέ̟ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α̟ό
τον ̟ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο ̟αραλαβής και α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει
κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται όταν υ̟άρχουν σε αυτή διορθώσεις ̟ου την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ̟ροσφορών.
Η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει
τους ̟ροσφέροντες να συµ̟ληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να α̟οκλείσει τους ̟ροσφέροντες ̟ου δεν
θα α̟οκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόµενου α̟ό αυτήν χρόνο.
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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ̟οψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες α̟ό την
ε̟όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής τους. Προσφορά ̟ου ορίζει µικρότερο
χρόνο ισχύος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ̟ορεί να ̟αραταθεί, εφόσον
ζητηθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή ̟ριν α̟ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα υ̟οβολής µόνο µιας ̟ροσφοράς για κάθε ̟ροσφερόµενο
είδος. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές ̟ροσφορές - αντι̟ροσφορές. Σε ̟ερί̟τωση
υ̟οβολής τους α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες για το συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο
ο̟οίος θα υ̟οβάλει τέτοιας φύσης ̟ροτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία ̟ερί̟τωση να
διαµαρτυρηθεί ή να ε̟ικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι ̟ροτάσεις αυτές δε ληφθούν υ̟όψη κατά
την αξιολόγηση των ̟ροσφορών. Τρο̟ο̟οίηση της ̟ροσφοράς ή ̟ρόταση ̟ου κατά την κρίση της
αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντι̟ροσφορά είναι α̟αράδεκτη και δεν
λαµβάνεται υ̟όψη.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τη ∆ευτέρα 9 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 11:00 ̟.µ. στα Γραφεία του
Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ̟οθέσεων, του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος
Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη, ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ̟ου έχει
συσταθεί, ειδικά για το σκο̟ό αυτό µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισµού, ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Κατά την
α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορούν να ̟αρίστανται οι ̟ροσφέροντες ή οι
νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί τους.
Μετά την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού ̟ροβαίνει στην
καταχώρηση αυτών ̟ου υ̟έβαλαν ̟ροσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ̟ου
κατέθεσαν.
Προσφορές ̟ου α̟ορρί̟τονται για τυ̟ικούς λόγους α̟οκλείονται α̟ό την ̟εραιτέρω
αξιολόγηση.
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, να ̟αρευρίσκονται στη διαδικασία α̟οσφράγισης
των ̟ροσφορών, µ̟ορούν µε αίτηµα τους να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο
διαγωνισµό, των τιµών ̟ου ̟ροσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων ̟ου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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αφορούν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσφορών.
Σε ̟ερί̟τωση συνυ̟οβολής µε την ̟ροσφορά στοιχείων και ̟ληροφοριών εµ̟ιστευτικού
χαρακτήρα ̟ου η τυχόν γνωστο̟οίησή τους στους συνυ̟οψήφιους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά τους, ο ̟ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει ε̟’ αυτών την ένδειξη «̟ληροφορίες
εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών
των ̟ληροφοριών οι συνυ̟οψήφιοι. Η έννοια της ̟ληροφορίας εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνον την ̟ροστασία του α̟ορρήτου ̟ου καλύ̟τει τεχνικά ή εµ̟ορικά ζητήµατα της
ε̟ιχείρησης του υ̟οψηφίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, ̟ροβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών
ελέγχοντας αν τα ̟ροσφερόµενα είδη ̟ληρούν τις ελάχιστες τεχνικές ̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της ̟αρούσης ̟ροκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών
̟ροδιαγραφών είναι α̟αράβατοι και η ο̟οιαδή̟οτε µη συµµόρφωση ̟ρος αυτούς
συνε̟άγεται α̟όρριψη της ̟ροσφοράς (Άρθρο 3, ̟αρ. 7, Π∆ 118/07). Προσφερόµενα είδη ̟ου
α̟οκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της
οικονοµικής αξιολόγησης.
Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος
ξεχωριστά µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της
χαµηλότερης τιµής ανά είδος α̟οτελεί αυστηρά το κριτήριο ε̟ιλογής µεταξύ των ̟ροσφορών ̟ου
κρίθηκαν α̟οδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης.
Προσφορά ειδών υψηλότερων ̟ροδιαγραφών α̟ό τις ελάχιστα καθοριζόµενες θα λαµβάνεται
υ̟όψη αυστηρά και µόνο σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης ̟ερισσότερων της µιας ̟ροσφορών µε την ίδια
τιµή. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης ̟ερισσότερων της µιας ̟ροσφορών, µε την ίδια τιµή, η κατακύρωση
γίνεται στο σύνολο των ̟ροµηθευτών ̟ου µειοδότησαν µοιράζοντας εξίσου το σύνολο της
̟οσότητας για το συγκεκριµένο είδος, ενώ σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν είναι εφικτό εφαρµόζεται η
διαδικασία της κλήρωσης.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει α̟ό τον Πρύτανη του
Πανε̟ιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα α̟οζηµίωσης όσοι ̟ήραν µέρος σ’ αυτόν.
Οι ̟ροµηθευτές στους ο̟οίους κατακυρώνεται η ̟ροµήθεια, υ̟οχρεούνται να ̟ροσέλθουν σε
̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης,
για την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροµηθευτής δεν ̟ροσέλθει για
να υ̟ογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη ̟ροθεσµία, το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου δύναται να
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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α̟ευθυνθεί στον ε̟όµενο στην κατάταξη, µειοδότη ̟ροµηθευτή ή να µην ̟ροχωρήσει στην
̟ροµήθεια των συγκεκριµένων ειδών.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ– ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη θα ̟αραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη
Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους ̟ου θα υ̟οδειχθούν α̟ό τη ∆ιοίκηση και τα Τµήµατα µε ευθύνη
και έξοδα του ανάδοχου ̟ροµηθευτή. Για το λόγο αυτό η ̟αράδοση των ειδών θα γίνει σε
συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη
Μυτιλήνη. Η ̟ροθεσµία ̟αράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε είκοσι ηµέρες α̟ό την
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης ̟ροµήθειας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η εγκατάσταση – συναρµολόγηση των ειδών θα γίνει α̟ό τον ανάδοχο ̟ροµηθευτή, χωρίς
ε̟ι̟λέον ε̟ιβάρυνση του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της ̟ροσφοράς τους αυτόµατα:
 εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών ̟ου ̟ροσφέρουν για όσο διάστηµα αναφέρεται
στην ̟ροσφορά τους ή στην ̟αρούσα ̟ροκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην
̟ροσφορά.
 αναλαµβάνουν να ε̟εµβαίνουν για την α̟οκατάσταση των τυχόν ̟ροβληµάτων ̟ου θα
̟αρουσιαστούν, εντός µιας εβδοµάδας α̟ό την έγγραφη ειδο̟οίησή τους, είτε κατά τον
χρόνο της εγγύησης µε δα̟άνες τους, είτε µεταγενέστερα µε δα̟άνες του Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου.
 κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η α̟οκατάσταση τυχόν
̟ροβληµάτων ̟ου θα ̟αρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα ε̟ι̟λέον κόστος για το
Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η ̟ληρωµή των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών ̟ου θα κατακυρωθούν σε κάθε ̟ροµηθευτή, θα γίνει µετά
την οριστική ̟αραλαβή (α̟ό τις αρµόδιες Ε̟ιτρο̟ές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών ̟ου
αφορούν στην ̟αρούσα διακήρυξη και ̟ου κατακυρώθηκαν µε βάση την αξιολόγηση των
̟ροσφορών. Η ̟ληρωµή θα γίνει µε χρηµατικά εντάλµατα ̟ου θα εκδοθούν στο όνοµα του
̟ροµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα α̟ό θεώρηση αυτών α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια του κάθε ανάδοχου ̟ροµηθευτή θα ̟ρέ̟ει να εκδοθούν
σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου
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στη Μυτιλήνη. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τρα̟εζικά τέλη ή τυχόν άλλες
ε̟ιβαρύνσεις, ε̟ιβαρύνουν τον ανάδοχο ̟ροµηθευτή. Η δα̟άνη βαραίνει τον Τακτικό
Προϋ̟ολογισµό του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Ε̟ί του καθαρού ̟οσού (̟ρο Φ.Π.Α.) γίνεται ̟αρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ̟οσό
της Σύµβασης είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και οι εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις.
Ο ̟ροµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον α̟αιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα ο̟οία θα
̟αραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανε̟ιστηµίου ̟ου θα υ̟οδειχθούν. Οι
δασµοί, φόροι και λοι̟ές δηµοσιονοµικές ε̟ιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ̟ροµηθευτή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο α̟ό κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον
διαγωνισµό, εκτός α̟ό ̟ροφανή σφάλµατα ή ̟αραδροµές.
2. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην
τεχνική ̟ροσφορά έντυ̟α, σχέδια και λοι̟ά τεχνικά στοιχεία ̟ου µ̟ορεί να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνε̟άγεται αυτόµατα την ̟λήρη και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή
α̟ό το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της ̟ροκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των
α̟οφάσεων του Πρύτανη του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας-νοµολογίας
σχετικά µε τις ̟ροµήθειες του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆.
4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µ̟ορεί να ζητήσει συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ή διευκρινίσεις για
το ̟εριεχόµενο της ̟αρούσας διακήρυξης, α̟ό Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων
του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος για
την ̟αροχή ̟ληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και
Σχαλλίγ Μαργιολέν (τηλ. 2251036923, 2251036925 φαξ 2251036929).
5. Αντίτυ̟α των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α̟ό
το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη
το ο̟οίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο
∆ιοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ε̟ίσηµη
ιστοσελίδα του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση
«Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµοί Προµηθειών»
6. Ε̟ί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται α̟ό τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα
∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο
δίκαιο είναι ̟άντοτε το Ελληνικό.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σελίδα 9 από 28

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

7. Ο ̟ροµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την ̟ερίοδο της εγγύησης
σύµφωνα µε τις ελάχιστες ̟ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας ό̟ως αυτές ορίζονται
στην ̟αρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην ̟ροσφορά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η ̟αρούσα διακήρυξη συνοδεύεται α̟ό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα ο̟οία α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστα µέρη της.

Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΜΑ∆Α Α. Για το Τµήµα Ε̟ιστηµών της Θάλασσας:
ΤΕΧΝ/ΕΣ
ΠΡΟ∆/ΦΕΣ*

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πολυόργανο µετρήσεων Φ/Χ Παραµέτρων
υδατικών οικοσυστηµάτων (3
ηλεκτρόδια/αισθητήρες µε 3 m καλώδιο για
ταυτόχρονη µέτρηση pH, ∆ιαλυµένου
Οξυγόνου, Αγωγιµότητας)

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

3.967,20 €

Ψηφιακό ηλεκτρόδιο ηλεκτραρνητικού
δυναµικού (ORP) µε 1,5 m καλώδιο

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

288,84 €

Εργαστηριακό pHµετρο

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.885,00 €

Καταγραφείς Ύψους στάθµης νερού
(Σταθµηγράφοι) - Water Level Logger (30 ft)

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

2.470,80 €

Αµφίβιο Εξακό̟τερο (δυνατότητα κάλυψης
στεριάς και θάλασσας)

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

3.944,00 €

Ειδική φιάλη συλλογής δειγµάτων
θαλασσινού νερού (3.5 L, τύ̟ου NISKIN)

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.450,00 €

Σετ ρυθµιστών ̟ίεσης για δι̟λές φιάλες
κατάδυσης (2 ̟ρώτα και 2 δεύτερα στάδια
ανά σετ)

NAI

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

1.160,00 €

Σετ δι̟λών καταδυτικών φιαλών (2 φιάλες
ανά σετ)

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

1.090,40 €

9

Υ̟οβρύχια Φωτογραφική Κάµερα &
αξεσουάρ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

754,00 €

10

Λυχνία βολφραµίου διόρθωσης
ακτινοβολίας υ̟οβάθρου, κατάλληλη για
Φασµατόµετρο Ατοµικής Α̟ορρόφησης

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

162,40 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Α/Α
Α
1

2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
16%

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

3
4

5

6
7

8

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Κεραµικό σφαιρίδιο εκνέφωσης δείγµατος
για εκνεφωτή υψηλής ευαισθησίας,
κατάλληλo για Φασµατόµετρο Ατοµικής
Α̟ορρόφησης

11

313,20 €

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΕΧΝ/ΕΣ
ΠΡΟ∆/ΦΕΣ*

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

5.519,93 €

ΌΧΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

870,00 €

ΌΧΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

522,00 €

ΌΧΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

626,40 €

ΌΧΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

591,60 €

ΟΜΑ∆Α Β. Για το Τµήµα Περιβάλλοντος:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Α/Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
16%

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
1.
2.

3.

4.

5.

Ο̟τικό διοφθάλµιο µικροσκό̟ιο
Φίλτρο καθαρισµού νερού QPAK1
(RO FEED) ALONE, του οίκου
Merck - Millipore, αυθεντικό, αρ.
κατ. CPMQ004R1, για την
λειτουργία του υφιστάµενου
συστήµατος καθαρισµού νερού του
ίδιου οίκου
Λυχνία υ̟εριώδους ακτινοβολίας
UV LAMP KIT, του οίκου Merck Millipore, αυθεντικό, αρ. κατ.
CFMQ18501, για την λειτουργία του
υφιστάµενου συστήµατος
καθαρισµού νερού του ίδιου οίκου
Φίλτρο αντίστροφης όσµωσης RO
CARTRIDGE 2", του οίκου Merck Millipore, αυθεντικό, αρ. κατ.
CDRC00201, για την λειτουργία του
υφιστάµενου συστήµατος
καθαρισµού νερού του ίδιου οίκου
Προφίλτρο καθαρισµού νερού
ROpak (Pretreatment pack), του
οίκου Merck - Millipore, αυθεντικό,
αρ. κατ. CPROP0402, για την
λειτουργία του υφιστάµενου
συστήµατος καθαρισµού νερού του
ίδιου οίκου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
6.

Εργαστηριακό pHµετρο ̟άγκου
(benchtop)

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.392,00 €

7.

Συσκευή Jar Test

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

2.227,20 €

8.

Ηλεκτρόδιο pHµέτρου συµβατό µε
το υφιστάµενο όργανο-pHµετρο της
εταιρίας CONSORT (εύρος
µέτρησης 0-14 pH, 0-80 oC)
Πι̟έττα µεταβλητού όγκου 10005000 µL µη α̟οστειρώσιµη
Πι̟έττα µεταβλητού όγκου 1001000 µL µη α̟οστειρώσιµη

ΌΧΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

127,60 €

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

160,08 €

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

80,04 €

Πι̟έττα µεταβλητού όγκου 5005000 µL α̟οστειρώσιµη

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

246,27 €

Πι̟έττα µεταβλητού όγκου 1001000 µL α̟οστειρώσιµη

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

223,88 €

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1.096,20 €

ΟΧΙ

Πακέτο των 16
τεµαχίων

2

928,00 €

Μετρητής θερµικής ροής (heat flux
meter)

ΝΑΙ

τεµάχιο

10

348,00 €

Φορητός µετρητής ταχύτητας
ανέµου, θερµοκρασίας, σχετικής
υγρασίας

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

348,00 €

ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

348,00 €

Φούρνος ξήρανσης

ΝΑΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

1.638,50 €

9.
10.
11.

12.

13.

14.

UPS, ΟΝ-LINE, ∆ι̟λής
Μετατρο̟ής, ισχύος
3000VA/2700W, Μονοφασικής
Εισόδου – Εξόδου, µε αυτονοµία
τριάντα (30) λε̟τά σε φορτίο
1400W µε τους συσσωρευτές σε
εξωτερικό Battery-Pack
Συσσωρευτές για το υφιστάεµνο
σύστηµα UPS, ΟΝ-LINE, ∆ι̟λής
Μετατρο̟ής, ισχύος 5KVA, τύ̟ος
SENTINEL ΧΡ 5000, του Οίκου
RIELLO AROS

15.

16.

17.
18.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΜΑ∆Α Γ. Για το Τµήµα Μαθηµατικών της Π.Μ. ΣΑΜΟΥ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΤΕΧΝ/ΕΣ
ΠΡΟ∆/ΦΕΣ*

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

NAI

TEMAXIO

1

Α/Α
1.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Εκ̟αιδευτικό ροµ̟ότ µε
δυνατότητα ̟ρογραµµατισµού
µέσω γραφικής γλώσσας
̟ρογραµµατισµού και
ενσύρµατη/ασύρµατη ε̟ικοινωνία
µε υ̟ολογιστή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 16%

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

400,00 €
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Η οργάνωση των τεχνικών ̟ροδιαγραφών σε µορφή ̟ίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη
και υ̟οβολή των τεχνικών ̟ροσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.
Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά και ενδεχοµένως µε ̟οινή α̟οκλεισµού κατά την κρίση της
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης,

να υ̟οβάλλουν τον ̟ίνακα συµ̟ληρωµένο και µε

̟λήρεις αιτιολογήσεις. Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν, ό̟ου θεωρούν α̟αραίτητο, να ̟αρα̟έµ̟ουν σε
σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα ο̟οία θα ̟εριλαµβάνουν στην ̟ροσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή
̟αραλείψεις στην ̟ροσφορά µ̟ορούν κατά την κρίση της ε̟ιτρο̟ής να καταστήσουν την
̟ροσφορά ως α̟αράδεκτη. Πάντως η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το
δικαίωµα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, να ε̟ικοινωνεί µε τους συµµετέχοντες
στο διαγωνισµό, για την ̟αροχή διευκρινίσεων ή και συµ̟ληρωµατικών στοιχείων ̟ου αφορούν
στην ̟ροσφορά. Η α̟όρριψη ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να γίνεται αιτιολογηµένα και να αναφέρεται στο
αντίστοιχο ̟ρακτικό το ο̟οίο θα συντάξει η ε̟ιτρο̟ή.
Οι υ̟οψήφιοι υ̟οχρεούνται να α̟αντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των ̟ινάκων των τεχνικών
̟ροδιαγραφών για τα είδη τα ο̟οία ̟ροσφέρουν. Τα υ̟οχρεωτικά κριτήρια ̟ροσδιορίζονται
στους ̟ίνακες ̟ροδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Ό̟ου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν
αναγράφεται οτιδή̟οτε, η α̟άντηση είναι και ̟άλι υ̟οχρεωτική, αλλά η µη ικανο̟οίηση του
κριτηρίου δεν µ̟ορεί να καταστήσει την ̟ροσφορά ως α̟αράδεκτη.
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των ̟ινάκων θα συµ̟ληρωθεί υ̟οχρεωτικά α̟ό τους
υ̟οψήφιους µε τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υ̟οχρέωση ̟ροσφέρεται ή
αναλαµβάνεται α̟΄ αυτούς. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση θα συµ̟ληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε
̟ερί̟τωση ̟ου µένει κενή θεωρείται ότι η α̟άντηση είναι «ΟΧΙ».
Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη ̟αρα̟οµ̟ή σε σελίδα των
ε̟ισυνα̟τοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υ̟οψηφίου, ̟ου τεκµηριώνουν ή
α̟οσαφηνίζουν την α̟άντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι ̟αρα̟οµ̟ές στα εγχειρίδια θα
γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων ̟ροσθηκών ̟ου θα αναφέρονται στους ̟ίνακες µαζί µε το
όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλ̟. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται
και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυ̟ίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης δεν υ̟οχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η ̟αρα̟οµ̟ή ̟ου υ̟άρχει
είναι λανθασµένη.
Οι ̟ροσφορές ̟ου για ο̟οιοδή̟οτε λόγο κρίθηκαν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης α̟ορρι̟τέες
θα καταχωρηθούν σε σχετικό ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Οι ελάχιστες ̟ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι :
1. Ε̟ιδιόρθωση / αντικατάσταση ο̟οιουδή̟οτε µέρους κάθε ̟ρος ̟ροµήθεια είδους ̟ου θα
̟αρουσιάσει ̟ροβλήµατα λειτουργίας.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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2. Α̟οκατάσταση ο̟οιασδή̟οτε δυσλειτουργίας, γενικά.
3. Οι ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν σαφή δέσµευση ̟ερί εκ̟λήρωσης των ̟αρα̟άνω
υ̟οχρεώσεων καθώς και αναλυτική ̟εριγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας.
4. Ο ̟ροµηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρό̟ο υ̟οστήριξης κατά την διάρκεια της
εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της ̟εριόδου καλής λειτουργίας.
5. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροµηθευτής θα χρησιµο̟οιήσει για την τεχνική υ̟οστήριξη τρίτους (̟.χ.
ε̟ίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντι̟ρόσω̟ους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Α. Τµήµα Ε̟ιστηµών της Θάλασσας:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α: 1 ΕΙ∆ΟΣ: Φορητό ̟ολυόργανο 3 καναλιών in situ µετρήσεων DO, pH, conductivity
Tύ̟ος οργάνου:
Ε̟αγγελµατικό, φορητό, αδιάβροχο, ψηφιακό όργανο 3
καναλιών για µετρήσεις στο ̟εδίο pH, αγωγιµότητας και
διαλυµένου οξυγόνου σε γλυκό και θαλασσινό νερό.
ΝΑΙ
Ε̟ίσης, δυνατότητα µέτρησης ηλεκτραρνητικού
δυναµικού (ORP) σε ίζηµα ̟υθµένα µε ε̟ι̟λέον
ηλεκτρόδιο.
Συµ̟εριλαµβάνει ψηφιακό ηλεκτρόδιο pH µε 3 µέτρα
καλώδιο
ΝΑΙ
Συµ̟εριλαµβάνει ψηφιακό ηλεκτρόδιο αγωγιµότητας µε
τουλάχιστο 3 µέτρα καλώδιο
ΝΑΙ
Συµ̟εριλαµβάνει ψηφιακό ηλεκτρόδιο διαλυµένου
οξυγόνου µε τουλάχιστο 3 µέτρα καλώδιο
ΝΑΙ
∆υνατότητα µεταφοράς στο ̟εδίο του οργάνου και 3
τουλάχιστο ηλεκτροδίων ως σετ.
ΝΑΙ
Ταυτόχρονη µέτρηση και ̟αρουσίαση στην οθόνη έως και
3 ̟αραµέτρων
ΝΑΙ
Υ̟οστήριξη µέσω της οθόνης σηµαντικών λειτουργιών
µέτρησης και συντήρησης
ΝΑΙ
Έγχρωµη οθόνη TFT υψηλής ανάλυσης
ΝΑΙ
Data logger για GLP συµβατά δεδοµένα
ΝΑΙ
USB interfaces για µεταφορά δεδοµένων σε µνήµη USB ή
PC
ΝΑΙ
Συµ̟εριλαµβάνει σετ buffers για ρύθµιση ηλεκτροδίου pH

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Α/Α: 2 ΕΙ∆ΟΣ: Ψηφιακό ηλεκτρόδιο ηλεκτραρνητικού δυναµικού (ORP)
Ψηφιακό ηλεκτρόδιο ηλεκτραρνητικού δυναµικού (ORP)
NAI
µε τουλάχιστο 1,5 µέτρα καλώδιο
Συµ̟εριλαµβάνει 1.5 m καλώδιο µε αδιάβροχο ψηφιακό
NAI
σύνδεσµο (digital connector)
Α/Α: 3 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό pHµετρο
Εύρος µέτρησης pH:
-13…+20
- 1200…+1200
Εύρος µέτρησης ∆υναµικού:
mV
Συµ̟εριλαµβάνει ε̟αναφορτιζόµενες µ̟αταρίες

Εύρος µέτρησης Θερµοκρασίας:
Αναγνωσιµότητα pH:
Αναγνωσιµότητα ∆υναµικού:

-150 … + 250 οC
0,001
0.1 mV

Αναγνωσιµότητα Θερµοκρασίας:
Ακρίβεια pH:
Ακρίβεια ∆υναµικού:

0.1 οC
± 0.003
± 0.2 mV

Ακρίβεια Θερµοκρασίας:
Αυτόµατος συµψηφισµός θερµοκρασίας.
Βαθµονόµηση µε τουλάχιστον ως 3 ρυθµιστικά.

± 0.2 oC
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Να διαθέτει βιβλιοθήκη µε ρυθµιστικά ̟ολλών οίκων,
ό̟ως Metrohm, Precisa, NIST, DIN, Fischer, Fluka,
Mettler, Merck, Beckman, Radiometer, Baker, Hamilton,
ώστε να µ̟ορεί να βαθµονοµείται µε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό
αυτά, καθώς και µε ρυθµιστικά του χρήστη.
Να έχει δυνατότητα αυτόµατης αναγνώρισης
ρυθµιστικών.
Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη τουλάχιστον 3.5 ιντσών

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να λειτουργεί µε τροφοδοτικό το ο̟οίο να
συµ̟εριλαµβάνεται, καθώς και µε µ̟αταρίες για χρήση
εκτός εργαστηρίου. Οι µ̟αταρίες φορτίζονται α̟λά µε
USB καλώδιο, ̟ου µ̟ορεί να το̟οθετηθεί σε ο̟οιαδή̟οτε
̟ηγή, ό̟ως PC, ανα̟τήρας αυτοκινήτου, ̟ρίζα, κλ̟.
ΝΑΙ
Να διαθέτει βάση για εργαστηριακή χρήση µε βραχίονα
στήριξης του ηλεκτροδίου. Ε̟ίσης το ̟εχάµετρο να
α̟οσ̟άται εύκολα και γρήγορα α̟ό τη βάση για
µεταφορά εκτός εργαστηρίου.
ΝΑΙ
Να έχει κλάση ασφαλείας IP 67 για ̟ροστασία α̟ό τη
σκόνη και το νερό και να µ̟ορεί να βυθιστεί για µικρό
χρονικό διάστηµα σε νερό.
ΝΑΙ
Να διαθέτει δύο εισόδους ηλεκτροδίων για ταυτόχρονη
µέτρηση δύο διαφορετικών τιµών pH και θερµοκρασίας
και α̟εικόνιση τους ̟αράλληλα στην οθόνη. Η µία να
είναι αναλογική για κανονικά α̟λά ηλεκτρόδια και η
άλλη ψηφιακή για «έξυ̟να» ηλεκτρόδια µε τσι̟άκι, ̟ου
κρατάει δεδοµένα βαθµονόµησης και ιστορικό.
ΝΑΙ
Να διαθέτει ένδειξη ε̟ί της οθόνης για την καλή ̟οιότητα
του ηλεκτροδίου και για το ̟ότε αυτό ̟ρέ̟ει να
βαθµονοµηθεί ξανά.
ΝΑΙ
Να διαθέτει λίστα ηλεκτροδίων, ̟ου να χωράει
τουλάχιστον 10 διαφορετικά ηλεκτρόδια µε τα δεδοµένα
τους, ώστε να χρησιµο̟οιείται σε κάθε διαφορετική
εφαρµογή το σωστό ηλεκτρόδιο χωρίς να χρειάζεται να
γίνει εκ νέου βαθµονόµηση.
ΝΑΙ
Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε εκτυ̟ωτή µε καλώδιο
USB
ΝΑΙ
Να έχει δυνατότητα α̟οµνηµόνευσης τουλάχιστον 10.000
µετρήσεων.
ΝΑΙ
Συµβατό κατά GLP/ISO.
ΝΑΙ
Να µ̟ορεί να ̟ροστατευτεί µε κωδικό, ώστε να µην έχει
̟ρόσβαση ο ο̟οιοσδή̟οτε στις διάφορες λειτουργίες και
στα διάφορα menu του.
ΝΑΙ
Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε LIMS.
ΝΑΙ
Να ̟αραδοθεί ̟λήρες συνοδευόµενο α̟ό ηλεκτρόδιο
χωρίς καλώδιο ειδικό για ύδατα µε αισθητήρα
θερµοκρασίας Pt 1000, κατάλληλο α̟οσ̟ώµενο καλώδιο
plug U, βραχίονα στήριξης ηλεκτροδίου, set buffers,
ηλεκτρολύτη KCl 3M, storage solution για φύλαξη του
ηλεκτροδίου
ΝΑΙ
Εγγύηση καλής λειτουργίας α̟ό την ηµεροµηνία της
οριστικής ̟αραλαβής, για βλάβες ̟ροερχόµενες α̟ό κακή
κατασκευή και όχι α̟ό κακή χρήση της συσκευής
Τρία (3) έτη
Χρόνος ̟αράδοσης
≤ 45 ηµέρες
Α/Α: 4 ΕΙ∆ΟΣ: Καταγραφείς Ύψους στάθµης νερού (Σταθµoιγράφοι)
Υλικό κατασκευής
ατσάλι
κλίµακα καταγραφής ̟ίεσης/στάθµης
κλίµακα καταγραφής θερµοκρασίας
ακρίβεια µέτρησης στάθµης
ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

0 to 207 kPa ή
0 µέχρι 9m
-20° to 50°C
1.0 cm (0.03 ft)
water
±0.44°C from 0°
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to 50°C
Α/Α: 5 ΕΙ∆ΟΣ: Αµφίβιο Εξακό̟τερο
Αριθµός µηχανισµών ̟ροώθησης (µοτέρ)

Χαρακτηριστικά µοτέρ

Αυτοµατος ̟ιλότος
Χρόνος Πτήσης
∆υνατότητα συλλογής υ̟οβρύχειων φωτογραφιών
Μηχανσιµός στήριξης φωτογραφικής µηχανής (gimbal)
Μ̟αταρίες

Χαρακτηριστικά µ̟αταριών
∆υνατότητα ̟ρογραµµατισµού αυτόµατης ̟τήσης
Τηλεκατεύθυνση (Radio TXRX)

Χαρακτηριστικά τηλεκατεύθηνσης

Θύκη µεταφοράς
∆υνατότητα ̟ροσθαλάσσωσης

6
Μέγιστη ώση
ανά µοτέρ 800
gm, µε ελενκτές
ταχύτητας
Open Source, 32
bit, telemetry,
τουλάχιστον 2
GPS υψηλής
α̟ολαβής
>20 min
ΝΑΙ
NAI
τουλαχιστον 3

6S, 1P,
LipoBattery
>=10000 mAh
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Radio TXRX
τουλάχιστον 14
κανάλια, 2.4
GZ/SBUS/ppm
compatible
Με ̟ροστευτικό
αφρό,
διαστάσεων
ΜxYxΠ
τουλάχιστον
750*380*340
ΝΑΙ

Α/Α: 6 ΕΙ∆ΟΣ: Ειδική φιάλη συλλογής δειγµάτων θαλασσινού νερού (3.5 L, τύ̟ου NISKIN)
χωρητικότητα
3.5 λίτρα
υλικό κατασκευής κυλινδρικού σώµατος φιάλης &
κλείστρων
̟λαστικό PVC
κυλινδρικό σώµα φιάλης & κλείστρα ̟λήρως
NAI
α̟αλλαγµένα α̟ό µέταλλα
Nitrile
butadiene
στεγανο̟οιητικό υλικό κλείστρων
rubber (NBR)
υλικό κατασκευής ελαστικού σύνδεσης κλείστρων
φυσκό latex
βάρος κενής φιάλης στον αέρα
<4kg
Να συνοδεύεται α̟ό ωκεανογραφικό δροµέα τύ̟ου
“messenger” α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα για διάµετρο
NAI
σχοινιού έως 6 mm
Να έχει δυνατότητα ̟ροσαρµογής σε µικρή
NAI
ωκεανογραφική ροζέττα
Χρόνος ̟αράδοσης
≤ 6 εβδοµάδες
Όλα τα συστατικά µέρη του δειγµατολή̟τη να µ̟ορούν
NAI
εύκολα να αντικατασταθούν
Εγγύηση καλής λειτουργίας α̟ό την ηµεροµηνία της
1 χρόνος
οριστικής ̟αραλαβής, για βλάβες ̟ροερχόµενες α̟ό κακή
κατασκευή και όχι α̟ό κακή χρήση της συσκευής
Α/Α: 7 ΕΙ∆ΟΣ: Σετ δι̟λών καταδυτικών φιαλών (2 ̟ρώτα και 2 δεύτερα στάδια ανά σετ)
Πρώτα στάδια: balanced
4 outputs and 2
Πρώτα στάδια:
LP Ports
Πρώτα στάδια: Working pressure
up to 300bar
Πρώτα στάδια:Maximum flow rate at pres.
20MPaΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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3823L/min
Πρώτα στάδια: intermediate pressure
Πρώτα στάδια: βάρος
Πρώτα στάδια: Σύµφωνα µα τις ̟ροδιαγραφές ΕΝ250
Μανόµετρο SPG steel

∆εύτερα στάδια:
∆εύτερα στάδια: βάρος
Nitrox-clean
Χρόνος ̟αράδοσης
Α/Α: 8 ΕΙ∆ΟΣ: Σετ δι̟λών καταδυτικών φιαλών
Υλικό κατασκευής
Περιλαµβάνεται manifold
Περιλαµβάνονται τσέρκια σταθερο̟οίησης
Πίεση λειτουργίας
Χωρητικότητα φιαλών
Εγγύηση
Χρόνος ̟αράδοσης
Α/Α: 9 ΕΙ∆ΟΣ: Υ̟οβρύχια κάµερα
Video mode: screen resolution
Video format
Time lapse video
SupweView video mode
Auto low light
Photo Resolutions
Continuous photo

Advanced Video and Photo Capture settings
Συµ̟εριλαµβάνει Standard Housing (αδιάβροχο µέχρι
τουλάχιστον 40 µέτρα βάθος)
Mini USB port
Micro HDMI
microSD
Συµ̟εριλαµβάνει Skeleton Backdoor
Συµ̟εριλαµβάνει ε̟αναφορτιζόµενη µ̟αταρία lithiumion
Συµ̟εριλαµβάνει Curved Adhesive Mount
Συµ̟εριλαµβάνει Flat Adhesive Mount
Συµ̟εριλαµβάνει Quick Release Buckles
Συµ̟εριλαµβάνει 3-Way Pivot Arm (Mounting Hardware)
Ε̟ι̟λέον του standard εξο̟λισµού: κάρτα 64GB
Ε̟ι̟λέον του standard εξο̟λισµού: µια
ε̟αναφορτιζόµενη µ̟αταρία
Ε̟ι̟λέον του standard εξο̟λισµού: Head Strap +
QuickClip
Ε̟ι̟λέον του standard εξο̟λισµού: Jaws: Flex Clamp
Ε̟ι̟λέον του standard εξο̟λισµού: Wall charger
Χρόνος ̟αράδοσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

8.5 bar
<750g
ΝΑΙ
NAI
Maximum flow
rate at pres. 20
MPa-850L/min
<250g
up to 40%
<45 ηµέρες
ατσάλινες
NAI
ΝΑΙ
200 bar
α̟ό 7 έως 10
λίτρα
τουλάχιστον 1
έτος
<45 ηµέρες
> 3840x2160
H.264 codec,
.mp4 file format
0.5, 1, 2, 5, 10, 30
and 60 seconds
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12MP, 7MP,
5MP
3, 5, 10
photos/sec
White balance,
color, ISO limit,
sharpness,
exposure value
compensation
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
<45 ηµέρες
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Α/Α: 10 ΕΙ∆ΟΣ: Λυχνία βολφραµίου διόρθωσης ακτινοβολίας υ̟οβάθρου
Λυχνία βολφραµίου διόρθωσης ακτινοβολίας υ̟οβάθρου
του οίκου Perkin Elmer, συµβατή για Φασµατόµετρο
Ατοµικής Α̟ορρόφησης Perkin Elmer 5100 ZL,
(TUNGSTEN HALIDE EXCITER LAMP)
ΝΑΙ
Α/Α: 11 ΕΙ∆ΟΣ: Κεραµικό σφαιρίδιο εκνέφωσης δείγµατος για εκνεφωτή υψηλής ευαισθησίας
Κεραµικό σφαιρίδιο εκνέφωσης δείγµατος για εκνεφωτή
υψηλής ευαισθησίας του οίκου Perkin Elmer, συµβατό για
Φασµατόµετρο Ατοµικής Α̟ορρόφησης Perkin Elmer 5100
ZL, (CERAMIC – BALL IMPACT BEAD)
ΝΑΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Β. Τµήµα Περιβάλλοντος:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α: 1 ΕΙ∆ΟΣ: Ο̟τικό µικροσκό̟ιο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Με κορµό σταθερό. Με βάση µεταλλικής κατασκευής
(αλουµινίου).
Να διαθέτει εργονοµικό σχεδιασµό
Να µη θερµαίνεται λόγω της ̟ολύωρης χρήσης του
Να είναι κατάλληλο για τεχνική φωτεινού ̟εδίου, και
ο̟τικά εστιασµένα στο ά̟ειρο.
Να διαθέτει µεταλλικούς κοχλίες αδρής και λε̟τής
ρύθµισης της εστίασης.
Να διαθέτει λαβή στο ̟ίσω µέρος του οργάνου για εύκολη
µεταφορά, ό̟ως και υ̟οδοχή για το̟οθέτηση καλωδίου
τροφοδοσίας.
Να λειτουργεί στα 220V/50Hz.
Να έχει ̟ηγή φωτισµού LED, µε µεγάλη διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 10.000 ώρες, και σύστηµα συνεχούς ρύθµισης
της έντασης.
Να διαθέτει σύστηµα διακο̟ής λειτουργίας του οργάνου
µετά α̟ό ̟ερί̟ου 2 ώρες σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αραµείνει
ανενεργό.
Τα ο̟τικά µέρη να είναι α̟ό γυαλί υψηλής ̟οιότητας.
Να διαθέτει διοφθάλµια κεφαλή µε γωνία ̟αρατήρησης
30° και ρύθµιση διακορικής α̟όστασης: 52-75 mm. Με
̟εριστροφή κατά 360ο.
Να διαθέτει ζεύγος ε̟ί̟εδων ̟ροσοφθαλµίων φακών 10Χ
µε εύρος ̟εδίου 18mm, ε̟ιδεχόµενους µικροµετρικές
κλίµακες, κατάλληλο για διο̟τροφόρους, οι ο̟οίοι να
είναι ενσωµατωµένοι στην κεφαλή του οργάνου ώστε να
α̟οτρέ̟εται ο κίνδυνος α̟ώλειας ή κλο̟ής τους.
Να διαθέτει ̟εριστρεφόµενο φορέα αντικειµενικών φακών
τεσσάρων (4) θέσεων, µε τους αντικειµενικούς φακούς ̟ου
δεν χρησιµο̟οιούνται να βλέ̟ουν ̟ρος τον κορµό του
µικροσκο̟ίου και όχι ̟ρος τον ̟αρατηρητή, ώστε να είναι
ελεύθερη η ̟ρόσβαση στο ̟αρασκεύασµα και να
̟ροστατεύονται οι αντικειµενικοί φακοί. Να έχουν άριστη
ε̟ικέντρωση κατά την εναλλαγή τους.
Να φέρει τέσσερις (4) αντικειµενικούς φακούς,
ανθεκτικούς σε κτυ̟ήµατα, ε̟ί̟εδους-αχρωµατικούς
(Plan-achromatic) µε ̟ροστατευτικά ελατήρια για την
α̟οφυγή ̟ρόσκρουσης µε το ̟αρασκεύασµα
Plan Achromat 4Χ/0,10
Plan Achromat 10Χ/0,22
Plan Achromat 40Χ/0,65
Plan Achromat 100x/1,25 Oil

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Να αναφερθεί
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Να διαθέτει µηχανική τρά̟εζα µεγέθους 18,5cm (X) 14cm
(Y) µε διαδροµή µετακίνησης 7.6cm (X) 2,6cm (Y) µε
κλίµακα βερνιέρου και συγκρατητήρα ̟αρασκευασµάτων.

ΝΑΙ

Να έχει συµ̟υκνωτή τύ̟ου Abbe 0.90/1.25oil µε σταθερή
ε̟ικέντρωση κατά Koehler ο ο̟οίος να µ̟ορεί να
χρησιµο̟οιηθεί και για τεχνική σκοτεινού ̟εδίου και για
αντίθεση φάσης. Οι θέσεις ρύθµισης του συµ̟υκνωτή, για
κάθε αντικειµενικό φακό, να αναγράφονται

ΝΑΙ

Να συνοδεύεται α̟ό αντιστατικό κάλυµµα σκόνης και
λάδι για τον ελαιοκαταδυτικό φακό.

ΝΑΙ

Να έχει δυνατότητα υ̟οδοχής ενσωµατωµένου
φωτογραφικού συστήµατος µικροσκο̟ίας µε δυνατότητα
α̟οθήκευσης των φωτογραφιών σε Η/Υ και κάρτες SD, µε
έξοδο HDMI για σύνδεση α̟ευθείας σε ̟ροβολέα
̟αρουσίασης (projector) και σύνδεση µε λογισµικό για
διαχείριση της κάµερας και ε̟εξεργασία των εικόνων µέσω
Η/Υ (µετρήσεις, δηµιουργία σχολίων κλ̟.). Ε̟ι̟λέον, να
έχει δυνατότητα αναβάθµισης σε τεχνικές σκοτεινού
̟εδίου, αντίθεσης φάσης, φθορισµού και ̟όλωσης.

ΝΑΙ

Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος ̟αράδοσης
Α/Α: 6 ΕΙ∆ΟΣ: Εργαστηριακό pHµετρο ̟άγκου (benchtop)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να διαθέτει µικροε̟εξεργαστή, ανθεκτικό ̟ληκτρολόγιο
µεµβράνης, ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη LCD για
ταυτόχρονη ένδειξη pH/ θερµοκρασίας ή mV/
θερµοκρασίας.
Να έχει τροφοδοσία α̟ό συσσωρευτή (standard 4x1,5mV
µ̟αταρίες) ή µε τροφοδοτικό ρεύµατος
Να διαθέτει δυνατότητα ε̟ιλογής βαθµονόµησης α̟ό 1
έως και τουλάχιστον 5 σηµείων
Να έχει την ικανότητα αυτόµατης αναγνώρισης ̟ρότυ̟ων
ρυθµιστικών διαλυµάτων pH
Να διαθέτει δυνατότητα βαθµονόµησης µε ̟ρότυ̟α
ρυθµιστικά διαλύµατα ο̟οιασδή̟οτε τιµής pH,
καθοριζόµενης α̟ό το χειριστή
Να υ̟άρχει ένδειξη ε̟ί της οθόνης για την κατάσταση του
ηλεκτροδίου
Να ̟αρέχει δυνατότητα ανάγνωσης µε διακριτική
ικανότητα ε̟ιλεγόµενη µεταξύ 0,1 και 0,001 για την
κλίµακα του pH και µεταξύ 1,0 και 0,1mV για την κλίµακα
µέτρησης δυναµικού.
Ο χειριστής να µ̟ορεί να ε̟ιλέξει αυτόµατη ή χειροκίνητη
(manual) αντιστάθµιση θερµοκρασίας, στο εύρος
τουλάχιστον -5...+105°C

ΝΑΙ

1έτος
≤ 60 ηµέρες

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εύρος µετρήσεων pH: -2...+16 ή καλύτερη. Να αναφερθεί

ΝΑΙ

Ακρίβεια µέτρησης pH: 0.1 ή καλύτερη
Εύρος µετρήσεων mV: -1999 έως +1999 mV ή καλύτερη. Να
αναφερθεί
Ακρίβεια µέτρησης mV: 0.2 ή καλύτερη

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Εύρος µετρήσεων θερµοκρασίας: -5 έως 105° C ή καλύτερη

ΝΑΙ

Ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας: 0.2 ° C ή καλύτερη

ΝΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΙ
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Να ̟αραδοθεί ̟λήρης µε συνδυαστικό ηλεκτρόδιο,
αισθητήρα θερµοκρασίας, ̟ρότυ̟α διαλύµατα pH,
διάλυµα συντήρησης ηλεκτροδίου, βραχίονα στήριξης
ηλεκτροδίου µε ενσωµατωµένο διαµέρισµα για τα καλώδια
και υ̟οδοχέα για το διάλυµα συντήρησης, µ̟αταρίες και
τροφοδοτικό ρεύµατος
Να λειτουργεί µε ρεύµα 220V / 50 Hz
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα.
Χρόνος ̟αράδοσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≤ 60 ηµέρες

Α/Α: 7 ΕΙ∆ΟΣ: Συσκευή Jar Test
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Να έχει δυνατότητα ανάµιξης 6 δοχείων όγκου 1 L

ναι

Οι 6 αναµίκτες να έχουν άξονα α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα :
Φ 8×L 400 mm

ναι

Να ε̟ιτυγχάνει ταχύτητες ανάµιξης µεταξύ 20 και 300 rpm
Η ταχύτητα ανάµιξης να έχει ακρίβεια ± 5 rpm
Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη

ναι
ναι
ναι

Να ̟αρέχει τη δυνατότητα ̟ρογραµµατισµένης
λειτουργίας : 10 βήµατα, 6 ̟ρογράµµατα

ναι

Να διαθέτει ̟ρογραµµατιζόµενο χρονόµετρο : 99 hr 59
min 59 sec

ναι

Να διαθέτει κινητήρα DC 40W
Να διαθέτει τροφοδοτικό AC 230 V, 50 / 60 Hz

ναι
ναι

Να διαθέτει λάµ̟ες φθορισµού 20 W×6 (ανεξάρτητη ̟ηγή
φωτός για κάθε δείγµα)
ναι
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
ναι
Εγγύηση καλής λειτουργίας
1 έτος
Χρόνος ̟αράδοσης
≤ 60 ηµέρες
Α/Α: 9 ΕΙ∆ΟΣ: Πι̟έττα µεταβλητού όγκου 1000-5000 µL µη α̟οστειρώσιµη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Να αναφερθεί
Κάτω όριο:
Aκρίβεια στο µέσον του εύρους (~ 2500 µL):
E̟αναληψιµότητα (CV) στο µέσον του εύρους (~ 2500 µL):
Βήµα αύξησης όγκου (υ̟οδιαίρεση):
Να έχει δυνατότητα βαθµονόµησης α̟ό τον χρήστη.
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος ̟αράδοσης

≤ 1000 µl
≤ ± 0.6 % (ή ± 15
µl)
≤ ± 0.3 % (ή ± 8
µl)
≤ 50 µl
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 1έτος
≤ 60 ηµέρες

Α/Α: 10 ΕΙ∆ΟΣ: Πι̟έττα µεταβλητού όγκου 100-1000 µL µη α̟οστειρώσιµη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Να αναφερθεί
Κάτω όριο:
Aκρίβεια στο µέσον του εύρους (~ 500 µL):
E̟αναληψιµότητα (CV) στο µέσον του εύρους (~ 500 µL):
Βήµα αύξησης όγκου (υ̟οδιαίρεση):
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

≤ 100 µl
≤ ± 0.7 % (ή ± 3.5
µl)
≤ ± 0.3 % (ή 1.5 ±
µl)
≤ 10 µl
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Να έχει δυνατότητα βαθµονόµησης α̟ό τον χρήστη.
Να έχει δυνατότητα α̟όρριψης ρύγχους µέσω χωριστού
κουµ̟ιού.
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος ̟αράδοσης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 1έτος
≤ 60 ηµέρες

Α/Α: 11 ΕΙ∆ΟΣ: Πι̟έττα µεταβλητού όγκου 500-5000 µL α̟οστειρώσιµη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Να αναφερθεί
Κάτω όριο:
Aκρίβεια στα 5000 µl:
E̟αναληψιµότητα (CV) στα 5000 µl
Βήµα αύξησης όγκου (υ̟οδιαίρεση):
Να είναι ̟λήρως α̟οστειρώσιµη στους 121 °C.
Να έχει δυνατότητα βαθµονόµησης α̟ό τον χρήστη.
Να έχει δυνατότητα α̟όρριψης ρύγχους µέσω χωριστού
κουµ̟ιού.
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος ̟αράδοσης

≤ 500 µl
≤ ± 0.6 % (ή ± 30
µl)
≤ ± 0.2 % (ή ± 10
µl)
5 µl
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 1έτος
≤ 60 ηµέρες

Α/Α: 12 ΕΙ∆ΟΣ: Πι̟έττα µεταβλητού όγκου 100-1000 µL α̟οστειρώσιµη
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Να αναφερθεί
Κάτω όριο:
Aκρίβεια στα 1000 µl:
E̟αναληψιµότητα (CV) στα 1000 µl
Βήµα αύξησης όγκου (υ̟οδιαίρεση):
Να είναι ̟λήρως α̟οστειρώσιµη στους 121 °C.
Να έχει δυνατότητα βαθµονόµησης α̟ό τον χρήστη.
Να έχει δυνατότητα α̟όρριψης ρύγχους µέσω χωριστού
κουµ̟ιού.
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος ̟αράδοσης

≤ 100 µl
≤ ± 0.6 % (ή ± 6
µl)
≤ ± 0.2 % (ή ± 2
µl)
1 µl
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 1έτος
≤ 60 ηµέρες

Α/Α: 13 ΕΙ∆ΟΣ: UPS, ισχύος 3 KW
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ
Τάση
Συχνότητα

Μέθοδος
Συντελεστής Ισχύος Εισόδου
ΕΞΟ∆ΟΣ
Τάση
Σταθερο̟οίηση τάσεως
Συχνότητα
Αρµονική ̟αραµόρφωση
Ισχύς
∆υνατότητα Υ̟ερφόρτωσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

230-220-240VAC
(184 - 300VAC)
50 ή 60 Hz ±5Hz
ON LINE
δι̟λής
µετατρο̟ής.
>0,98
230-220-240VAC
±1 % STATIC
50 / 60Hz
<2%
3000VA /
2700W
150% για 4 sec
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Συντελεστής κορυφής
Κυµατοµορφή
Συνεργασία µε γεννήτρια
Υ̟αρξη φίλτρου θορύβου
Συνεχής σταθερό̟. τάσης
∆υνατότητα ε̟ικοινωνίας µε Η/Υ
Χρόνος µεταγωγής
Μεταγωγικός διακό̟της ̟αράκαµψης
(By-Pass switch)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ
Υ̟ερεκφόρτισης συσσωρευτών
Υ̟ερφόρτωσης
Βραχυκυκλώµατος
Υ̟έρτασης
Υ̟ότασης
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Τύ̟ος
Αυτονοµία
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α̟όδοση σε ECO-Mode
Ακουστικός θόρυβος
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Θέµατα Ασφάλειας

Θέµατα Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ UPS (ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ)
ΥΨΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΜΗΚΟΣ (mm) = 450 x 87 x 625
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ UPS (RACK)
ΥΨΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΜΗΚΟΣ = 2U x 19’’ x 625mm
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ BATTERY PACK
ΥΨΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΜΗΚΟΣ = 440 x 175 x 415mm
Συντελεστής ισχύος εξόδου
Να διαθέτει ενσωµατωµένο κύκλωµα ̟αράκαµψης (By
Pass)
Συντελεστής ισχύος εισόδου
Να διαθέτει µεγάλο εύρος διακύµανσης της τάσεως
εισόδου, ώστε να ε̟ιτυγχάνεται ελάχιστη χρήση των
συσσωρευτών
Να διαθέτει οθόνη ενδείξεων LCD
Να διαθέτει ενσωµατοµένο φορτιστής συσσωρευτών
Να διαθέτει λειτουργία ως µετατρο̟έας συχνότητας
50/60Hz
Να διαθέτει θύρα ε̟ικοινωνίας USB & RS 232
Να διαθέτει µεγάλος βαθµός ατρωσίας σε αντίξοα καιρικά
φαινόµενά
Να έχει δυνατότητα ε̟έκτασης αυτονοµίας
Να διαθέτει ̟ρογραµµατιζόµενες εξόδουςι για µη κρίσιµα
φορτία
Να διαθέτει δωρεάν λογισµικό ε̟ικοινωνίας
Να υ̟άρχει δυνατότητα ̟ρογραµµατισµού λειτουργίας σε
εβδοµαδιαίους κύκλους
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

3:1
Hµιτονική
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ (RS 232 &
USB)
0 ms
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Κλειστός χωρίς
ανάγκη
συντήρησης
30 λε̟τά σε
φορτίο 1400W
98%
<40dBA
Ευρω̟αϊκή
οδηγία
ΕΝ62040-1
Ευρω̟αϊκή
οδηγία
ΕΝ62040-2
ΒΑΡΟΣ : 35,5
κιλά
ΒΑΡΟΣ : 35,5
κιλά
ΒΑΡΟΣ : 50 κιλά
cosφ=0,9
ΝΑΙ
cosφ≥0,98

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος ̟αράδοσης
Α/Α: 15 ΕΙ∆ΟΣ: Μετρητής θερµικής ροής (heat flux meter)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Ευαισθησία
Ευρος θερµοκρασιών
Θερµική αντίσταση
Εύρος µετρήσεων
Βαθµονόµηση
Ακρίβεια
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος ̟αράδοσης

ΝΑΙ
2 έτη
≤ 60 ηµέρες

Να αναφερθεί
50 µV/Wm2
-30 to +70 °C
< 6.25 103 Km2/W
-2000 to +2000
W/m2
ISO 8302
5 % / -5%

ναι
1έτος
≤ 60 ηµέρες

Α/Α: 16 ΕΙ∆ΟΣ: Φορητός µετρητής ταχύτητας ανέµου, θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Να αναφερθεί
Ταχύτητα ανέµου
µεγαλύτερη του
Ακρίβεια
3%
Ανάλυση
0.1 m/s
Εύρος 0.6 – 30 m/s
0.6 – 30 m/s
Θερµοκρασία
Ακρίβεια
0.5 oC
Ανάλυση
0.1 οC
Εύρος
- 10 µέχρι 70 oC
Υγρασία
Ακρίβεια
3%
Ανάλυση
0.1%
Εύρος
5% - 95%
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
ναι
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
1έτος
Χρόνος ̟αράδοσης
≤ 60 ηµέρες
Α/Α: 17 ΕΙ∆ΟΣ: Υγρασιόµετρο και µετρητής θερµοκρασίας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Τάση τροφοδοσίας:
Κατανάλωση ρεύµατος
Typical:
Maximum:
θερµοκρασία
Αισθητήρας θερµοκρασίας : 1000 ohm Platinum Resistance
Thermometer
Εύρος µετρήσεων:
Ακρίβεια :
Σχετική υγρασία
Εύρος µετρήσεων: 0 to 100% RH
Ακρίβεια (0 to 90% RH)
- 40° to 0°C
0° to +40°C:
+40° to +60°C
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Να αναφερθεί
5 to 28 Vdc
1 mA
5 mA
ναι
- 40° to +60°C
±0.6°C
ναι
±5%
±3%
±5%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Accuracy (90 to 100% RH)
- 40° to 0°C:
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος ̟αράδοσης

±7%

ναι
1έτος
≤ 60 ηµέρες

Α/Α: 18 ΕΙ∆ΟΣ: Φούρνος ξήρανσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μέγιστη θερµοκρασία ξήρανσης δειγµάτων :
Να έχει εσωτερικά τοιχώµατα α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα.
Να έχει εξωτερική κατασκευή α̟ό χάλυβα µε ειδική βαφή.

≥ 300 oC
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να διαθέτει µικροε̟εξεργαστή PID controller µε ψηφιακές
ενδείξεις.
Να διαθέτει χρονοδιακό̟τη µε θέση συνεχούς λειτουργίας.
Εύρος λειτουργίας του χρονοδιακό̟τη :
Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη θερµοκρασίας
Ακρίβεια θερµοκρασίας :
Ψηφιακή ε̟ιλογή θερµοκρασίας :
Χωρητικότητα :
Να έχει ισχυρή µόνωση µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής
ε̟ένδυσης.
Να έχει ρυθµιζόµενη ο̟ή εξαερισµού διαµέτρου ̟ερί̟ου 5
cm.
Να αναφερθεί ο τύ̟ος του αισθητήρα θερµοκρασίας
Να έχει δυνατότητα µεταβολής ρυθµού ανόδου
θερµοκρασίας (RAMP function)
Να ̟εριλαµβάνει δύο ράφια κινητά.
Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας
Να διαθέτει σύστηµα ̟ροστασίας α̟ό υ̟ερθέρµανση,
ρυθµιζόµενο.
Να διαθέτει γενικό διακό̟τη λειτουργίας.
Το όργανο να είναι ̟λήρες και έτοιµο για λειτουργία σε
ρεύµα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται α̟ό τα
α̟αραίτητα µικροεξαρτήµατα για την εγκατάσταση του.
Να συνοδεύεται α̟ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας
στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρόνος ̟αράδοσης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
0 - 99 h
ΝΑΙ
± 1 oC
ανά 1 oC
≥ 110 L
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

1έτος
≤ 60 ηµέρες

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Γ. Τµήµα Μαθηµατικών της Π.Μ. ΣΑΜΟΥ:
Α/Α: 01 ΕΙ∆ΟΣ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ROBOT
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευαστής
Αριθµός κινητήρων
Αισθητήρες
Οθόνη

Μνήµη

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Να αναφερθεί
≥3
Αφής, χρώµατος και
υ̟ερήχων
Μονόχρωµη LCD
Τουλάχιστον 16 MB
RAM και 16 MB µνήµη
Flash.

Αναγνώστης κάρτας

MicroSD

∆υνατότητα ̟ρογραµµατισµού

Ναι

Ασύρµατη διασύνδεση

WiFi ή Bluetooth

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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