
 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΈΡΕΤΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

                                                                                                                            

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ                                                                                                           

 

Αηγάιεσ,05/06/2018 

 Αξ. Πξση:10961 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ο Εηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΕΛΚΕ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο (πξώελ ΣΕΙ 

Αζήλαο), ζύκθσλα κε ηνλ Οδεγό Υξεκαηνδόηεζήο ηνπ θαη ζύκθσλα κε ην αξηζκ. πξση. ΔΛΚΔ ΠΑ.Γ.Α 

449/07-05-18 (ΑΓΑΜ 18REQ003158540), εγθεθξηκέλν πξσηνγελέο αίηεκα δαπάλεο, πξνβαίλεη ζε 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, πξνϋπνινγηζκνύ έμη ρηιηάδσλ επξώ 

#6.000,00€#, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «AgroLabs – 

AgroFood Innovation Clusters» κε θσδηθό Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 80413, κε ηηο εμήο βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο: 

                                                                         

A. ΦΤΥΟΜΔΝΟ  ΔΠΧΑΣΙΚΟ  ΚΛΙΒΑΝΟ  πξνϋπνινγηζκνύ εώο ηνπ πνζνύ ησλ 4.000,00 
επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%)  

                                                           (Πνζόηεηα 1) 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 
1. Φπρόκελνο Επσαζηηθόο Κιίβαλνο ρσξεηηθόηεηαο άλσ ησλ  ηνπιάρηζηνλ 50  ιίηξσλ.  

2. Να δηαζέηεη εζσηεξηθό θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα DIN 1.4301 

3. Να δηαζέηεη κηα εμσηεξηθή πόξηα κε κόλσζε θαη κηα εζσηεξηθή γπάιηλε πόξηα. 

4. Να έρεη εύξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο από +5  έσο  +70°C.  

5. Η ςύμε θαη ζέξκαλζε ηνπ θιηβάλνπ λα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ζηνηρείνπ Peltier θαη λα κε 

ρξεζηκνπνηνύληαη ςπθηηθά πγξά. 

6. Η ιεηηνπξγία ηνπ θιηβάλνπ λα ειέγρεηαη ζπλερώο από κηθξνϋπνινγηζηή, κε ελζσκαησκέλν 

ρξνλνδηαθόπηε, ξπζκηδόκελν από 0 - 99 εκέξεο, κε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ θαη δεκηνπξγίαο 

δηαθόξσλ πξσηνθόιισλ ζεξκνζηάηεζεο θαη κε αληίζηξνθε κέηξεζε. 

7. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα κέηξεζεο ρξόλνπ, κόλνλ όηαλ επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. 
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8. Να θέξεη εζσηεξηθό αλεκηζηήξα κε ξπζκηδόκελε ηαρύηεηα, ζε βήκαηα ηνπ 10%. 

9. Να θέξεη αηζζεηήξην κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο Pt100. 

10. Η επηινγή ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο λα γίλεηαη αλά  0,1°C. 

11. Η αλάγλσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα γίλεηαη κε αθξίβεηα 0,1°C.  

12. H ηζνθαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ± 0,3°C  ζηνπο 37°C  θαη ± 0,2°C ζηνπο 10°C. 

13. Να θέξεη επηπιένλ ζεξκνζηάηε πξνζηαζίαο από ππεξζέξκαλζε θαηά  

DIN 12 880, θιάζε πξνζηαζίαο 3.1, κε ςεθηαθή επηινγή ζεξκνθξαζίαο αλά 0,1°C. 

14. Να δηαζέηεη παξάιιειε ζύξα, γηα απεπζείαο ζύλδεζε κε USB θαη ζεηξηαθή ζύξα, πνπ λα επηηξέπεη 

ηελ ζύλδεζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ  θιηβάλσλ ζε Η/Τ. 

15. Να ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθό δηαθξίβσζεο  37°C,  θαη 2 δηάηξεηα ξάθηα από αλνμείδσην 

ράιπβα.  

 

 

B.  Δπηηξαπέδηα κεραλή ζπζθεπαζίαο ζε θελό, πξνϋπνινγηζκνύ εώο ηνπ πνζνύ ησλ 2.000,00 

επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), κε δπλαηόηεηα ρξήζεο αεξίσλ εληόο ζαθνύιαο (ΜΑΡ). 

(Πνζόηεηα 1) 

 

Οι υποψήθιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προζθορά για ένα, ή και για ηο ζύνολο 

ηων δεηουμένων ειδών.  

 

Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 6.000.00€, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη 

όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ). 

Η αλάζεζε ζα γίλεη ζηελ εηαηξεία κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

αλά είδνο πνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο βάζεη ηηκήο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα 

επηζπλάπηνπλ ππεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν, ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα πνπ αθνινπζεί. 

 Ο Οηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα επηιεγεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΤΜΒΑΗ, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο , ββ) ζηηο 

πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ) 

β. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)  

Οη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε εζώθιεηζην θάθειν 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ θαη Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο, 
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Αγ.ππξίδσλνο 28, T.K.: 12243, Αηγάιεσ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 11/06/2018 θαη ώξα 11:00 π.κ .θαη ε 

αμηνιόγεζε ζα γίλεη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ 

θαη ε εκεξνκελία ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ε πξνζθνξά. 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θν Δ. Σπκπή (Σειέθσλν 

2105385507), e-mail:dtimbis@teiath.gr 
 

 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε είλαη δεκνζηεπκέλε ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Επηηξνπήο Εθπαίδεπζεο θαη Εξεπλώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο : http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el θαη 

http://elke.teipir.gr/. 

 

 

Ο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης(2):   
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Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος 

Καηοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ 

(Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Σατσδρομείοσ 

(Εmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 
1. δε βξίζθνκαη ζε θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/2016 ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν απηό 
2. δε βξίζθνκαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ 
3. πιεξώ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα αλάζεζε 
4. όηη, όηαλ θαη εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζα πξνζθνκίζσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ 

απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δήισζή κνπ.  

 
 

Ηκεξνκελία:     ……/….../20…… 

 

Ο  Δειώλ 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                          (Υπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
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