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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι ο Ειδικός Λογαριασµός του Τ.Ε.Ι. Λαµίας προβαίνει
σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. πρακτικό 232/25-04-2013 θέµα 7οα της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λαµίας:
στην προµήθεια εργαστηριακών αναλωσίµων, προϋπολογισµού δύο χιλιάδων
ευρώ, 2.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ
που θα καλύψει τις ανάγκες του Υποέργου: «Συµβολή ∆ασολιβαδικών
Οικοσυστηµάτων Βαλανιδιάς της ∆. Ελλάδας στην Τοπική Ανάπτυξη και
το Περιβάλλον» και α/α «03», στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος
«ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι.
ΛΑΜΙΑΣ» µε κωδικό MIS 380360,

µε τη συνοπτική διαδικασία λήψης τουλάχιστον τριών σφραγισµένων
προσφορών,
ακριβώς όπως αυτό προβλέπεται από το Τεχνικό ∆ελτίο της Πράξης.
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.

Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο του Ειδικού
Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, µέχρι τις 21/06/2013 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14.30 µ.µ. ή µε το ταχυδροµείο µε ηµεροµηνία κατάθεσης την 21/06/13,
και οι οποίες θα παραµένουν κλειστές µέχρι την αποσφράγισή τους από την
Επιστηµονική Επιτροπή του Υποέργου 3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς και ο πλήρης
τίτλος της ανακοίνωσης µε τον αντίστοιχο αριθµό πρωτόκολλου. Η προµήθεια
του εξοπλισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής. Όποιος από
τους προσφέροντες επιθυµεί να παραστεί στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, πρέπει να το δηλώσει µε την κατάθεση της προσφοράς του, και
θα λάβει γνώση για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποσφράγισής τους από την
Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
(Απόφαση Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας αρ. 207/16-3-2000). Η παράδοση
της προµήθειας των εργαστηριακών αναλωσίµων θα γίνει στο Παράρτηµα του
Καρπενησίου και η παραλαβή του θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του
Παραρτήµατος Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαµίας.

Οι προδιαγραφές των ανωτέρων εργαστηριακών αναλωσίµων είναι οι
ακόλουθες:
Χηµικά αντιδραστήρια
Α/Α

Περιγραφή Είδους

Ποσότητα

1

Sodium dodecyl sulfate v.p., CL00.1420.0250-ChemLab

250g

2

di-Sodium tetraborate.10aq a.r., CL00.1443.1000-Chemlab

1kg

3
4

di-Sodium hydrogen phosphate, anh. a.r., CL00.1489.0250ChemLab
Acetone PA-ACS-ISO, 131007.1214-Panreac

5

Sulfuric acid 95-97% a.r., CL00.2610.2500-ChemLab

6

Hexadecyltrimethylammonium bromide v.p., CL00.0833.0100ChemLab
Αναγέννηση στήλης απιονισµού 2000lt

7
8
9

10

Phloroglucinol C6H6O3.2H2O 50 γρ.
γάντια εργαστηριακά µίας χρήσης ν. µικρά & µεσαία (των
100τµχ)
Filters 1 L32003 DIJKSTRA Filterbags F57 package of 100 pieces
Ankom

250g
5L
2,5L
100g
1 τµχ
1 κουτί
10 κουτιά
100

Αναλώσιµα πεδίου
Α/Α

Περιγραφή Είδους

Μονάδα τµχ.

1

Ψαλίδια για την κοπή ποωδών ειδών

5

2

Ψαλίδια κοπής χόρτων

5

3

Κλαδευτήρια για ξυλώδη είδη

3

4

Τσουβάλια για µεταφορά των δειγµάτων:

10

5

Γυαλόχαρτα ξύλου διαφόρων διαβαθµίσεων

100

6

Ξυλόκολλα (σωληνάρια) 100-120 gr

5

7

Τσάπες

5

8

Φτυάρια

5

9

Κασµάς

5

10

Πριόνια κοπής κλαδιών

5

11

∆ιάφορες λάµες κοπής

10

12

πατόφτιαρα

5

13

τσουγκράνες

5

14

σκαλιστήρια δίχαλα
Χορτοκοπτικό βενζίνης, έως 4,6 kg, ισχύς τουλάχιστον
1,4/1,9 kW/HP, κυβισµός 36,3 cm³, µέγιστο µήκος 92 εκατ.,
να περιλαµβάνει αντιδονητικό σύστηµα µέσω δακτυλίων
καουτσούκ, να περιλαµβάνει αορτήρα / σύστηµα µεταφοράς,
διαιρούµενος σωλήνας, ηλεκτρονική µονάδα ανάφλεξης,
κινητήρας 4-MIX, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, σύστηµα
αποσυµπίεσης, ταχυσύνδεσµο, να περιλαµβάνει οπωσδήποτε
τουλάχιστον γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά γάντια,
κοπτικό εξάρτηµα

5

15

1

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ειδών ή µέρος των
ανωτέρω ειδών και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εξήντα (60) ηµέρες.
Η πληρωµή θα γίνει µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
ειδών, µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών (τιµολόγιο,
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα κλπ.) και εφόσον υπάρχουν τα
διαθέσιµα κονδύλια.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Λαµίας
http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php , στην ιστοσελίδα του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος http://www.edull.gr καθώς και στο
http://diavgeia.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στην υπεύθυνη του Υποέργου κα. Παντέρα Αναστασία, στο τηλ. 2237023282.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εκπαίδευσης & Ερευνών
του Τ.Ε.Ι. Λαµίας

Κοντογεώργος Αθανάσιος
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