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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                                                                            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια  ενός  μικροσκοπίου,  ενός
στερεοσκοπίου και ενός ψυγείοκαταψυκτη εργαστηρίου για τις ανάγκες του Τμήματος Ποιοτικού &
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/τ.
Α΄/27-12-2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  αριθμ.  81320  &  77909  Απόφαση  του  Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ. Β΄/30-12-2016).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

5. Το Π.Δ.80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/τ.Α'/13-7-2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)–  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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8. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ /τ.Β΄/23-5-2017) Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

9. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 άρθρο 5, παράγραφος 19 «Στις περιφέρειες, ως “αρμόδια υπηρεσία” κατά την
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης και σε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή»  (Φ.Ε.Κ. 134 /
Α΄/09-08-2019).

10. Το με αριθμ. Πρωτ. 700237/28161 21.12.2020 21REQ008025541 2021-01-20 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής  Οικονομίας  και  Αλιείας  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  στο  οποίο  στοιχειοθετείται  η
αναγκαιότητα της προμήθειας και οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

11. Η  αρ.  Πρωτ.  701534  (15109)  15/01/2021  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης   [ΑΔΑ:  661Ξ7ΛΛ-ΥΡΣ  &
ΑΔΑΜ:21REQ008008643]  ύψους 17.880,00 του  Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής
Διαχείρισης  της  Π.Κ.Μ.  –  Κ.Α.Ε.  02.21.01.721.1729.α.01  –  Προμήθεια  κάθε είδους  μηχανικού και  λοιπού
εξοπλισμού–  002486-7 (καταχωρήθηκε  με  α/α  864  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  του
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ.).

12. Την αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον
Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ
3475/Β΄/16-9-2019) και  την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.2482/3-9-2019  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας  “Περί  ορισμού  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους  Θεματικούς
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 708/Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019)

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του
Ν.4412/2016,  για  την  προμήθεια  ενός  μικροσκοπίου,  ενός  στερεοσκοπίου  και  ενός
ψυγείοκαταψυκτη  εργαστηρίου  για  τις  ανάγκες  του  Τμήματος  Ποιοτικού  &  Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  της τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται  στο ποσό των  17.880,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (14.419,36 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).
Αναλυτικά: 
1) Προμήθεια ενός μικροσκοπίου με προϋπολογισμό 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
2) Προμήθεια ενός στερεοσκοπίου με προϋπολογισμό 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
3) Προμήθεια ενός ψυγείοκαταψυκτη  με προϋπολογισμό 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
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Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο  του  έργου  είναι  η  προμήθεια  ενός  μικροσκοπίου,  ενός  στερεοσκοπίου  και  ενός
ψυγείοκαταψυκτη  εργαστηρίου  για  τις  ανάγκες  του  Τμήματος  Ποιοτικού  &  Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις διπλούν :

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει :

i  ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),   όπως εκάστοτε ισχύει, του
προσφέροντος, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι:

α) Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής αδικήματα: συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήμα-
τος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

γ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.

δ) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 90 ημέρες από την ημέρα διενέργειας της διαδι-
κασίας ανάθεσης.

ε) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται :
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος δηλώνει για όλα τα
μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και για την εταιρεία, ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καθώς και σε βάρος της
εταιρείας, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα αντίστοιχα αδικήματα.
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Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, θα ζητηθεί προσκόμιση
των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο και πριν την έκδοση της Απόφα-
σης Ανάθεσης, ήτοι :

* Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή,
τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ή σε περίπτωση έλλειψής τους, Υπεύ -
θυνες δηλώσεις (για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο), εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών,

* Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

* Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, εν ισχύ.

ii) Λοιπά δικαιολογητικά : τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα
οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου αναδόχου και η τήρηση των σχετικών
διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητι-
κά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν :

- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,

- το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό,

- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπρο-
σώπησης,

- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου

Γ      ια τις         Ανώνυμες Ετ  α      ι  ρε      ίες:  

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ
ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ια τις         Ετ  α      ι  ρε      ίες Πε  ρ      ιο  ρ      ισμένης Ευθύνης:  

Ανακοίνωση  καταχώρησης  του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. ή
στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ια τις   Ι      διωτικές Κεφ  α      λ  α      ιουχικές, τις   Ο      μόρ  ρ      υθμες κ  α      ι τις Ετε  ρ      ό  ρρ      υθμες Ετ  α      ι  ρε      ίες:  

Ανακοίνωση  καταχώρησης  του τελευταίου τροποποιημένου -  κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ
(ΤΑΕ-ΕΠΕ).
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Γ      ια   α      τομική         επιχεί  ρ      ηση – Φυσικό Π  ρ      όσωπο:  

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το μητρώο
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 καθώς
και το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, ήτοι :

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια  έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγ-
γράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και
β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Β) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς

Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχεται :
i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),  όπως εκάστοτε ισχύει,  δίχως να
απαιτείται  θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται  ότι  με την κατάθεση του φακέλου
προσφοράς της, η εταιρεία/επιχείρηση αποδέχεται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της με  Αρ. Πρωτ.
68916 (2411) 22-03-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ii)  Συμπληρωμένος  (θετικά  :  “ΝΑΙ”)  στο  πεδίο  “Απάντηση”  και  αρμοδίως  υπογεγραμμένος,  ο  Πίνακας  του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας Πρόσκλησης .
iii) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει τις απαιτήσεις του ανωτέρω Πίνακα.

Γ) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (άνευ και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και μέχρι δύο (2) δεκαδι-
κά ψηφία,  σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς (  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ).  

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε και για τα τρία υπό προμήθεια είδη είτε για το κάθε ένα ξεχωριστά.

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθο-
ριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά
του διαγωνιζόμενου.

Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
ανά είδος , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπρο-
σώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του
Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει
στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την 29η/03/2021 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14 : 00  
μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο 6, Γραμ-
ματεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφω-
να 2313 – 319.136 και για θέματα που αφορούν τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών στα τη-
λέφωνα 2313330344.
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αποσφραγίζεται και αξιολογείται ο Υποφάκελος των «Δικαιολογητι-
κών Συμμετοχής». Κατόπιν, ο Φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς» ο οποίος αξιολογείται με τη συνδρομή της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως αρμόδιας Υπη-
ρεσίας, λόγω τεχνογνωσίας, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης.
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω, θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικο-
νομικών προσφορών»  όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος
αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.
Τα αποτελέσματα της ως άνω αξιολόγησης επικυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία
κοινοποιείται στους προσφέροντες.

5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου στον χώρο που θα υποδειχθεί από
τα στελέχη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα βεβαιώσει την καλή εκτέλεση της σύμβασης με τη σύνταξη πρωτοκόλλου
παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογη-
μένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει, δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

                                                                                                 Με εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                        Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                              Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  -  Πίνακας Συμμόρφωσης  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει θετικά “ΝΑΙ” στο πεδίο “Απάντηση” και υποβάλει αρμοδίως
υπογεγραμμένο τον παρακάτω Πίνακα εντός του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς. 

Η θετική απάντηση στις κατωτέρω απαιτήσεις μαρτυρά ότι το προσφερθέν είδος από τον υποψήφιο
ανάδοχο  συμμορφώνεται πλήρως με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

Α/Α Προδιαγραφές είδους Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1     ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ME ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

2    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

3    ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

                                                                                                                             (Τόπος-Ημ/νία)

                                                                                                                        .........../.........../2021

                                                                                                         (Ο Προσφέρων/Νόμιμος Εκπρόσωπος)
                                                                                                          

                                                                                                                     .........................................
           (Υπογραφή – Σφραγίδα )
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ  ME ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

E  ργαστηριακό μικροσκόπιο  , σύγχρονης τεχνολογίας  και  νέου  τύπου,  με  οπτικό σύστημα
διορθωμένο στο άπειρο, απαλλαγμένo από οπτικά σφάλματα, που να παρέχει οπτική υψηλής
διακριτικής και  διαχωριστικής ικανότητας.
Να διαθέτει οπτική υπέρ ευρέως πεδίου τουλάχιστον 22mm.
Να είναι  νέου  εργονομικού τύπου,  κατάλληλο  για  παρατηρήσεις  σε  φωτεινό  πεδίο,  φασική
αντίθεση, σκοτεινό πεδίο και πλήρως αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο (modular system) για να
καλύψει όλες τις εφαρμογές σε όλες τις τεχνικές μικροσκόπησης όπως: πόλωση, φθορισμό,
σύστημα συμπαρατήρησης, μικρομέτρησης κ.α.
Να επιδέχεται διάφορους διοφθάλμιους σωλήνες παρατήρησης 15ο - 20ο - 30ο  και κεφαλές με
συνεχή ρυθμιζόμενη κλίση.
Το μικροσκόπιο να συνοδεύεται από σύστημα ψηφιακής κάμερας κατάλληλο για: 
προβολή ζωντανής εικόνας μικροσκοπίου, φωτογράφηση, σύνδεση με προγράμματα  διαχείρισης
επεξεργασίας και  μικροανάλυσης  της  εικόνας  καθώς και άμεση σύνδεση με μόνιτορ ή projector
για προβολή και επεξεργασία εικόνας.
Να υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης της λειτουργίας της κάμερας για φωτογράφηση απευθείας
από τον κορμό του μικροσκοπίου και δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης σε μόνιτορ (χωρίς την
παρεμβολή  Η/Υ),  με  την  προβολή  εργαλείων  στην  οθόνη  για  την  λήψη  φωτογραφιών  και
βελτιστοποίηση της εικόνας.
Να  είναι  βαριάς  κατασκευής  και  εργονομικού  σχεδιασμού  με  όλες  τις  λειτουργίες  του
τοποθετημένες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μεγάλης αντοχής, απλού χειρισμού με οπτική
υψηλής  ευκρίνειας.

Να  αποτελείται  από:

 Κύριο  οπτικό  σώμα   μικροσκοπίου,  μεταλλικής  κατασκευής,   βαρέος   τύπου,  μεγάλης
σταθερότητας, με έξοδο USB,  που  φέρει:
 Σύστημα διερχομένου φωτισμού με LED 10W (και εναλλακτικά με πηγή αλογόνου 12V-35W)

ενσωματωμένη  τροφοδοσία  24V-60W,  ρεοστάτη   για   την   αυξομείωση   της   έντασης
φωτισμού και   διακόπτη  on/off.  Επιθυμητό είναι  να  προσφέρονται  και  τα  δύο συστήματα
φωτισμού για ελεύθερη επιλογή από τον εκάστοτε χειριστή.

 Λειτουργία  ECO για  διακοπή  λειτουργίας  σε  περίπτωση  που  δεν  χρησιμοποιείται  και
δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού με την εναλλαγή των αντικειμενικών φακών (light
manager).  Δυνατότητα  αποθήκευσης  της  επιθυμητής  έντασης  φωτισμού  με  τον  εκάστοτε
αντικειμενικό φακό.

 Περιστρεφόμενο  φορέα  προσαρμογής  πέντε(5)  αντικειμενικών  φακών,  κωδικοποιημένης
λειτουργίας,  για  μεταφορά  δεδομένων  στη  φωτογράφηση  (όπως  δυνατότητα  αυτόματου
scaling  με τον εκάστοτε αντικειμενικό φακό).

 Κοχλίες για την αδρή και μικρομετρική εστίαση, αμφίπλευρα του κορμού, τοποθετημένοι σε
εργονομική θέση για άνετη μικροσκόπηση με τα χέρια ακουμπισμένα στον πάγκο.

 Κουμπιά για απευθείας φωτογράφηση από το σώμα του μικροσκοπίου κατά την ώρα της
μικροσκοπήσης και για απόλυτη συνεργασία με κάμερα.

 Φορέα  πυκνωτή,  με δυνατότητα επικέντρωσης, με  κατακόρυφη κίνηση.
 Εύρος εστίασης 15mm. 
 Οπτική   έξοδο  του   φωτός   στη  βάση του μικροσκοπίου,  με   ιριδοδιάφραγμα  για   την

επικέντρωση  κατά  KOHLER.
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 Φίλτρο  μπλε  ενίσχυσης  της αντίθεσης και φίλτρο conversion.  

 Τριοφθάλμιο φωτογραφικό σωλήνα παρατήρησης εργονομικής κλίσης παρατήρησης 30ο και
εύρος πεδίου 23mm. Να διαθέτει ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της  ανισομετρωπίας
της  οράσεως,  περιστρεφόμενος  κατά 360ο και   κάθετη   οπτική  έξοδο  για   προσαρμογή
κάμερας  με κατανομή της εικόνας 50% - 50% .

 Δυο (2)  προσοφθάλμιους  φακούς  10x/22 foc.,  υπέρ  ευρέος  πεδίου,  επίπεδους, απόλυτα
διορθωτικούς, ρυθμιζόμενους, επιδεχόμενους μικρομετρικές κλίμακες,   κατάλληλους και  για
διοπτροφόρους,  με  προσοφθάλμιες  καλυπτρίδες.       
    

 Μεγάλη  διπλή σταυροτράπεζα   με   ειδική  επίστρωση ανοδίωσης  ανθεκτική  στην τριβή,
διαδρομής  75x50mm, διαστάσεων περίπου 220x150mm, να φέρει βερνιέρο με  κλίμακα,  να
διαθέτει εργονομικούς κοχλίες χειρισμού μεγάλου μήκους (με  σύστημα  επιμήκυνσης  κατά
15mm, για  να  ρυθμίζεται   ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  του  κάθε  χειριστή),  να έχουν
σύστημα ρύθμισης της σκληρότητας της κίνησης. 

 Σύστημα συγκράτησης  παρασκευασμάτων  με  ελατήριο, για εύκολη χρήση με το ένα χέρι,
με δυνατότητα συγκράτησης δύο δειγμάτων.                                 

 Πυκνωτή 0,9/1,25 με ιριδοδιάφραγμα,  με κατακόρυφη επικέντρωση και  περιστερεφόμενο
φορέα με οπτικά στοιχεία για κάλυψη όλων των τεχνικών φασική αντίθεση 1-2-3, σκοτεινό
πεδίο κλπ.

 Επίπεδους  αντικειμενικούς  φακούς  με   εστίαση  στο  άπειρο (infinity color corrected
optical system), υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας, με χρωματική  διόρθωση,
κατάλληλους  για  όλες  τις  μεθόδους  μικροσκόπησης,  με  προστατευτικά  ελατήρια για την
αποφυγή πρόσκρουσης με το  παρασκεύασμα, των κάτωθι μεγεθύνσεων:  5x/0,12 - 10x/0,25
Ph1 – 20x/0,45 Ph2 - 40x/0,65 Ph2 – 63x/0,80 - 100x/1,25 oil.

 Να συνοδεύεται από προστατευτικό  κάλυμμα  μικροσκοπίου, εφεδρική λυχνία και εργαλεία
μικρορυθμίσεων.

 Να  συνοδεύεται  από  πλήρες  σύστημα  ψηφιακής  κάμερας  μικροσκοπίας,  με  τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Να  είναι  κατάλληλη  για  προβολή  της  ζωντανής  εικόνας  του  μικροσκοπίου  (για
συμπαρατήρηση – σχολιασμό με άλλους παρατηρητές) όσο και για φωτογράφηση εικόνων
(capture) μέσω του προγράμματος, αρχειοθέτησης, για  μετρήσεις και ψηφιακή επεξεργασία
εικόνων  μέσω  λογισμικού,  με  μεγάλη  ευκρίνεια  στην  απεικόνιση  της  εικόνας  του
μικροσκοπίου. 

 Να διαθέτει Adapter 0,5x για την προσαρμογή της κάμερας στο μικροσκόπιο.
 Η κάμερα να λειτουργεί  και  σαν ανεξάρτητο σύστημα (stand alone)  για φωτογράφηση και

αποθήκευση εικόνων και βίντεο σε  flash drive  - χωρίς την παρεμβολή Η/Υ – σύνδεση με
μόνιτορ για λήψη ζωντανής εικόνας,  με εικόνα υψηλής ευκρίνειας 4Κ HD,  αντίστοιχης αυτής
του μικροσκοπίου. 

 Να  έχει  δυνατότητα  άμεσης  σύνδεσης  με  μόνιτορ  ή  projector,  δυνατότητα  ανεξάρτητης
λειτουργίας ή σε σύνδεση με Η/Υ και συνοδευόμενο λογισμικό. 

 Να είναι έγχρωμη ψηφιακή (ειδική για εφαρμογές μικροσκοπίας), υψηλής ευκρίνειας, για εικόνες
πραγματικού  χρόνου, με  ανάλυση  τουλάχιστον  8  Μegapixel /  4Κ  HD (3.840x2.160)  με
δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης σε οθόνη με τη μέγιστη ανάλυση.

 Live frame rates 30 fps @ Ultra HD (4K)
 Να διαθέτει αισθητήρα 1/1.7”  CMOS, με μέγεθος pixel 1,85μm x 1,85μm.
 Θύρες: USB 3.0,  HDMI , Ethernet (RJ45), Micro-D.
 Ψηφιοποίηση: 24bit
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 Χρόνοι έκθεσης: 0,06ms - 1s
 Gain:  1x - 22x
 Προσαρμογή στο μικροσκόπιο μέσω adapter c-mount (0,5x).
 Nα βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με το μικροσκόπιο για ψηφιακή απεικόνιση απευθείας από

το  μικροσκόπιο  (χωρίς  την  παρεμβολή  Η/Υ)  με  δυνατότητα  προβολής  εργαλείων  για  την
βελτιστοποίηση της εικόνας auto exposure & gain. Δυνατότητα αυτόματων ρυθμίσεων (χρόνους
έκθεσης & ρύθμισης gain).

 Να συνοδεύεται   από  λογισμικό  για  την  χρήση  της  κάμερας  σε  σύνδεση  με  Η/Υ,  απόλυτα
συμβατό  με  την  λειτουργία  της  κάμερας,  όλα  εξιδανικευμένα  για  λειτουργία  και  σε  απόλυτη
συνεργασία με το μικροσκόπιο.   

 Η ταχύτητα λήψης της κάμερας σε πραγματικό χρόνο να επιτρέπει στον χειριστή να εστιάσει και
να προσαρμόσει το δείγμα του παρακολουθώντας απευθείας την οθόνη του υπολογιστή του,
μειώνοντας την ανάγκη χρήσης του διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης. 

 Το  λογισμικό  που  θα  συνοδεύει  το  σύστημα  να  διαθέτει  τουλάχιστον  τα  παρακάτω
χαρακτηριστικά:

 Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορους  τύπους αρχείων (image formats).
 Δυνατότητα  για  την  επιλογή  παραμέτρων  κατά  την  αποτύπωση  της  εικόνας   και   για  τη

επεξεργασία της εικόνας (επιλογή ανάλυσης, τύπος αρχείου, αντίθεση/φωτεινότητα, ισορροπία
χρώματος,  κορεσμός/  χρώμα κ.α),   εισαγωγή  κειμένου   και  σχολίων,  μετρήσεις   περιοχής,
περιμέτρου, μήκος, γωνία. 

 Δυνατότητα προβολής, ρύθμισης και αποθήκευσης των εικόνων μικροσκοπίας σε βιβλιοθήκη
αρχειοθέτησης, την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις κ.α.

 Δυνατότητα  προβολής  βαθμονομημένης  κλίμακας  η  οποία  μπορεί  να  προβληθεί  σε
οποιαδήποτε  φωτογραφία,  καθώς  και  μετρήσεις,  προβολή  σχολίων.  Δυνατότητα
επεξεργασίας  χρωμάτων  στις  αποθηκευμένες  εικόνας  καθώς  και  προβολή  ζωντανής
εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης.

 Να έχει  δυνατότητα   σύνδεσης σε δίκτυο μέσω ειδικής  ελεύθερης εφαρμογής για
λήψη και επεξεργασία εικόνας. 

Το  μικροσκόπιο  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποίηση  ISO  και  ένδειξη  CE.

To μικροσκόπιο  να  προέρχεται  από  αξιόπιστο  εργοστάσιο  που  θα  είναι  σε  θέση  να  παρέχει
ανταλλακτικά  και  εξαρτήματα  για  την  διασφάλιση  της  λειτουργίας  του  και  την  μελλοντική  του
αναβάθμιση. 
Να  υπάρχει   οργανωμένο  service και   αποθήκη ανταλλακτικών στην Θεσσαλονίκη  για  την
άμεση  επέμβαση  σε  περίπτωση  βλαβών και για την πολυετή διασφάλιση ανταλλακτικών.
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 2) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ  ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ

Στερεοσκόπιο εργονομικού σχεδιασμού, σύγχρονης τεχνολογίας, με αποχρωματική οπτική για υψηλή
διακριτική ικανότητα και έντονη στερεοσκοπική εικόνα, με μεγάλο εύρος πεδίου  23mm και μεγάλες
αποστάσεις εργασίας.  
Να διαθέτει σύστημα ΖΟΟΜ 8:1 και συστήματα διερχομένου και προσπίπτοντος φωτισμού. 
Να έχει δυνατότητα άμεσης προσαρμογής κάμερας για προβολή ζωντανής εικόνας αλλά και λήψη
φωτογραφιών.
Να  έχει  δυνατότητα  μελλοντικής  προσαρμογής  διαφόρων  εξαρτημάτων  για  την  επέκταση  του
στερεομικροσκοπίου  και  σε  άλλες  τεχνικές  μικροσκόπησης όπως:  πόλωση,  σύστημα σκιαλυτικού
φωτισμού,  πλάγιο εξωτερικό φωτισμό με διάφορους αγωγούς οπτικών ινών, φωτισμό 6-σημείων,
σύστημα  μικρομετρήσεων,  διάφορες  βάσεις  μεγάλης  επιφάνειας,  αρθρωτές  επιτραπέζιες  και
τροχήλατες βάσεις,  συστήματα ανάλυσης της εικόνας  μέσω Η/Υ.

Να αποτελείται από:

 Κύριο οπτικό σώμα στερεοσκοπίου με οπτική υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας
(σύστημα  Greenough)  απαλλαγμένo από  σφάλματα  σφαιρικότητας  και  χρωματικής  εκτροπής,
μεγάλης φωτεινότητας, έντονης στερεοσκοπικής εικόνας,  που φέρει:

 Σύστημα συνεχούς αλλαγής της μεγέθυνσης ΖΟΟΜ 8:1 με δέκα θέσεις σταθερών μεγεθύνσεων
click-stop (6,3…5x),  μεταβαλλόμενο  από  αμφίπλευρους κοχλίες  χειρισμού -  switchable  zoom
clickstops 0.63x-0.8x-1x-1.25x-1.6x-2x-2.5x-3.2x-4x-5x

 Ελεύθερη απόσταση εργασίας 92mm (χωρίς αντικειμενικό φακό).
 Προστατευτικό γυαλί του συστήματος zoom από σκόνη και αναθυμιάσεις.
 Με τον βασικό του εξοπλισμό παρέχει μεγεθύνσεις από 6,3x  έως  50x,  με ελεύθερη απόσταση

εργασίας 92mm. 
 Με επίπεδο αποχρωματικό αντικειμενικό φακό 1,5x, να παρέχει μεγέθυνση έως 75x με απόσταση

εργασίας 53mm.
 Ζεύγος  προσοφθάλμιων  φακών  ευρέος  πεδίου  10x/23,  ρυθμιζόμενοι,  διορθωτικοί,  με

αντιανακλαστική οπτική, με προσοφθάλμιες καλυπτρίδες κατάλληλοι και για διοπτροφόρους.
 Επιπλέον να συνοδεύεται από ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 16x. 
 Με τον προσφερόμενο οπτικό εξοπλισμό να καλύπτει μεγεθύνσεις από 6.3x μέχρι 120x.
 Να έχει  δυνατότητα  αυξομείωσης  των τελικών μεγεθύνσεων (με  προσθήκη  αντικειμενικών  και

προσοφθάλμιων φακών)  από 2x μέχρι 250x.
 Διοφθάλμιο εργονομικό σωλήνα παρατήρησης 35ο,  με ρύθμιση της διακορικής απόστασης 55-

75mm και της ανισομετρωπίας της οράσεως του παρατηρητή.
 Oπτική  έξοδο  για  προσαρμογή  κάμερας  ,  με  κινητό  πρίσμα  για  μεταφορά  της  εικόνας  στην

παρατήρηση και στην κάμερα.
 Να συνοδεύεται από προστατευτικό  κάλυμμα.                                         
 Να διαθέτει κοχλίες εστιάσεως στερεομικροσκοπίου και από τις δύο πλευρές, με εύρος εστίασης

190mm σε κίονα ύψους 360mm.
 Να διαθέτει βάση στερεομικροσκοπίου βαρεος τύπου, κατάλληλη για προσπίπτον και διερχόμενο

φως διαστάσεων 340x300 mm περίπου με ασπρόμαυρη και γυάλινη πλάκα διαμέτρου d=84m, , με
ενσωματωμένη  πηγή  φωτισμού  LED,  για  φωτεινό  πεδίο  -  σκοτεινό  πεδίο,  με  ενσωματωμένη
τροφοδοσία 12V-24W.

 Να  φέρει  σύστημα  κυκλικού  φωτισμού  (High Power LED Ring Illuminator),  D=66  mm,
προσαρμοζόμενο στο σώμα του στερεοσκοπίου, χωρίς να απαιτείται  επιπλέον τροφοδοσία, με
ενσωματωμένη  εργονομική  λειτουργία  με  διακόπτη  on/off,  κωδικοποίηση   για  ρύθμιση
λειτουργιών, περιστροφή σε βήματα 45° και  αυτόματη περιστροφή, κωδικοποίηση για μείωση,
αποθήκευση  και  ανάκληση  μίας  ρύθμισης  φωτισμού  -  επιλογή  λειτουργιών:  πλήρης,  μισός,
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τέταρτο κύκλος, δύο αντίθετοι  τετάρτων κύκλου (color temperature ca.5800  K,  lifetime approx.
25.000 h).

 Επιπλέον να συνοδεύεται  από εξωτερική πηγή φωτισμού  LED με τουλάχιστον 600  lm, 6200K
color temperature - περίπου 50.000διάρκεια λειτουργίας – υποδοχή 2 οπτικών φίλτρων  διακόπτη
on/off , ρυθμιστή εντάσεως φωτισμού και LCD display. 

 Nα συνοδεύεται από διπλό αγωγό οπτικών ινών 2x3.5 / 500mm.

3) ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

 Να πρόκειται για ψυγειοκαταψύκτη με χωρητικότητα του χώρου συντήρησης (ψυγείου) 
τουλάχιστον 230lt και κατάψυξης τουλάχιστον 100lt

 Να διαθέτει εξωτερική ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
 Η θερμοκρασία της κατάψυξης να μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον από -9 έως -300C 

και του ψυγείου από +3 έως +160C.
 H απόψυξη του ψυγείου να πραγματοποιείται αυτόματα και του χώρου κατάψυξης 

χειροκίνητα.
 Το ψυγείο να διαθέτει τουλάχιστον 5 ράφια και η κατάψυξη τουλάχιστον 3 συρτάρια.
 Να έχει μέγιστη ικανότητα φορτίου ραφιού ψυγείου τουλάχιστον 40 Kg και ραφιών 

κατάψυξης 20kg τουλάχιστον.
 Να διαθέτει ψυκτικό υγρό φιλικό προς το περιβάλλον R600a ή αντίστοιχο
 Να διαθέτει μόνωση πάχους τουλάχιστον 70mm.
 Να διαθέτει προειδοποιητικό οπτικοακουστικό σήμα σε περίπτωση βλάβης.
 Η πόρτα να έχει εργονομική χειρολαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος
 Οι εξωτερικές διατάσεις να μην υπερβαίνουν τις 210x65x65 (YxΠxB)  
 Να έχει άνοιγμα πόρτας με ρυθμιζόμενη κατεύθυνση, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο 

χώρο σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου
 Να διαθέτει κατανάλωση ενέργειας μικρότερη από 2kWh/24h
 O θόρυβος να είναι μικρότερος από 55dΒ 
 Να διαθέτει αντιεκρηκτική προστασία: ATEX 95, δηλαδή η συσκευή να είναι κατάλληλη,

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ (ATEX), για τη φύλαξη εκρηκτικών 
και εύκολα αναφλέξιμων υλικών.

 Να έχει ελεγχθεί με τη διαδικασία δοκιμών EN 60068-3 για τη μέτρηση της 
σταθερότητας της θερμοκρασίας.( μέτρηση θερμοκρασίας στα εννέα διαφορετικά 
σημεία στο εσωτερικό της συσκευής).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ……………………………………………………………………..

Είδος Προσφερόμενη Τιμή 
άνευ Φ.Π.Α. 24%

Προσφερόμενη Τιμή 
με Φ.Π.Α 24% 

1     ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ME ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ

3 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

                                                                                                                                   (Τόπος-Ημ/νία)

                                                                                                                        .........../.........../2021

                                                                                                         (Ο Προσφέρων/Νόμιμος Εκπρόσωπος)
                                                                                                          

                                                                                                                     .........................................
           (Υπογραφή – Σφραγίδα )
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