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Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2022  

Αρ. Πρωτ. : 454215(8457) 

 

 

 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

                                                           

                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα : “Προετοιμασία φακέλου Διαπίστευσης Εργαστηρίου: α) Μελέτη, καταγραφή και υλοποίηση 

του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
17025:2017 και εκπαίδευση προσωπικού, β) Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας δοκιμών (πρόγραμμα 

Διεργαστηριακών Ελέγχων) & γ) Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια 
διεργαστηριακών δοκιμών”  

 
 

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. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία 

 

7. 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 

 
8. 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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9. 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 
 
10. Την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας με αριθμ. 76928/09-07-2021 

(ΦΕΚ 3075/τ. Β΄/13-07-2021) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

11. 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) 
 

12. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.61/13-01-2022 (Αρ.ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 

“Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής 

Μακεδονίας” 

13. Την αριθμ. οικ.72217/1346/31-01-2022 (Αρ.ΦΕΚ. 458/Τ.Β'/07-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 

“Μεταβίβαση 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 Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, 

Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

14. Την αριθμ. Οικ.72186(1345)/31-01-2022 (ΦΕΚ 380/τ. Β΄/03-02-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 

“Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας” 

15. Tην αριθμ. 62/12-11-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. περί ''Ψήφισης 
Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού 

έτους 2022'' 
 
16. Το με Αριθμ. Πρωτ. : 307031(95)/03-05-2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010504153 2022-05-

06 τoυ Τμήματος Εργαστηρίου, Ελέγχων και Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού Και Υποδομών με 

κωδικό έργου 3156ΠΚΜ001ΚΑΠ22  

 

17. Την με Αριθ.Πρωτ. : 319393(6439)/09-05-2022 με Α/Α 2438 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑΜ: 

22REQ010515776 2022-05-09 & ΑΔΑ: 9ΧΨΚ7ΛΛ-09Φ), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2376 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Δ/νσης 

Οικονομικού Π.Κ.Μ. 02.21.00.725 - Κ.Α.Ε. 9899.βα.01, Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ 

έτους 2022 με κωδικό έργου 3156ΠΚΜ001ΚΑΠ22  

 

18. Τα με Αριθμ. Πρωτ. : 453838(127)/23-06-2022 και 616202(169)/31-08-2022 έγγραφα, καθώς και το από 

07/10/2022 e-mail του Τμήματος Εργαστηρίου Ελέγχων & Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & 

Υποδομών 

 

 

 

Ανακοινώνει ότι: 

 

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για 

υπηρεσίες  

α) Μελέτη, καταγραφή και υλοποίηση του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 και εκπαίδευση προσωπικού, 

β) Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας δοκιμών (πρόγραμμα Διεργαστηριακών Ελέγχων) 
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γ) Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια διεργαστηριακών δοκιμών 

 

Κριτήριο αξιολόγησης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά έργο). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 8 μήνες. 

Η προσφορά των οικονομικών φορέων θα αφορά το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου: 

προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου α) ή προσφορά για το σύνολο του 

προϋπολογισμού του έργου β) ή προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου γ) ή 

προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού για έως και 3 έργα. 

 

Σχετικοί CPVS: για το (α) έργο :79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης      

                      για το (β) έργο :79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης   

                      για το (γ) έργο :24000000-4  Χημικά προϊόντα 

 

NUTS : EL52 (Κεντρική Μακεδονία) 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των : 

• οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (6.451,61 € άνευ 

Φ.Π.Α.) για το (α) έργο 

• τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (2.419,36 € άνευ 

Φ.Π.Α.) για το (β) έργο 

• επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (7.998,16 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% & 6% (3.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. 24% και 4.036,00 άνευ 

Φ.Π.Α. 6%) για το (γ) έργο   

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2022, με κωδικό έργου 
3156ΠΚΜ001ΚΑΠ22. 
 

 
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας που 

βρίσκεται εντός του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και διαθέτει  

Χημικό και Βιολογικό τομέα. Μετά την υπογραφή το 2020  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ. και 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το έργο “Επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων και 

διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας 

της Π.Κ.Μ.” Πλέον λειτουργεί παράγοντας ερευνητικό έργο και αναλύσεις για ανάγκες του Πανεπιστημίου και της 

Περιφέρειας.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω το εργαστήριο βρίσκεται πλέον στη φάση που πρέπει  να υποβληθεί ο φάκελος για τη 

διαπίστευση του. Στα πλαίσια της διαπίστευσης του εργαστηρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα κάτωθι 

έργα: 
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(α) Μελέτη, καταγραφή και υλοποίηση του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 και εκπαίδευση προσωπικού (Προϋπολογισμός : 

καθαρή αξία 6.451,61 € + ΦΠΑ 24% συνολικό ποσό 8.000,00 €) 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών που αφορά σε συμβουλευτική υποστήριξη για το σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

17025:2017 Σύστημα Διαπίστευσης Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων καθώς και τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού του ΕΣΥΔ για το συγκεκριμένο πρότυπο ποιότητας, ώστε το εργαστήριο να διαπιστευτεί από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης -ΕΣΥΔ. 

 Η μελέτη θα περιλαμβάνει: 

 1) Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, με καταγραφή των πραγματικών δεδομένων λειτουργίας του 

εργαστηρίου, αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που διαθέτει και των πρακτικών που ακολουθεί για 

την εκτέλεση των δοκιμών και διακριβώσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου 

2) Ανάπτυξη και τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του εργαστηρίου , σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου, όπως έλεγχος αποτελεσμάτων, διαδικασία δειγματοληψιών, κανονιστικές απαιτήσεις 

,καταλληλότητα προσωπικού, διακριβώσεις και συντήρηση εξοπλισμού, συγγραφή πρωτοκόλλων  και όλα όσα 

απαιτούνται από το πρότυπο διαχείρισης. Η διαδικασία αυτή  θα περιλαμβάνει την έκδοση Εγχειριδίου Ποιότητας, 

τις διαδικασίες (αξιολογήσεις προμηθευτών εσωτερικές επιθεωρήσεις, διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες κλπ,) 

τα Πρωτόκολλα και τις εξειδικευμένες οδηγίες εργασίας και τα Έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώνονται. 

3) Την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας με Διενέργεια Εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκόπηση της 

ποιότητας και συγγραφή του πεδίου εφαρμογής scope των δοκιμών προς διαπίστευση 

4) την προετοιμασία φακέλλου διαπίστευσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την υποβολή αίτησης στο 

Εθνικο Σύστημα Διαπίστευσης -ΕΣΥΔ μέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ. 

5) την εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος 

 

(β) Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας δοκιμών (πρόγραμμα Διεργαστηριακών Ελέγχων) 

(Προϋπολογισμός : καθαρή αξία 2.419,36 € + ΦΠΑ 24% συνολικό ποσό 3.000,00 €) 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών που αφορά σε Εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας δοκιμών του 

εργαστηρίου και εκπαίδευση προσωπικού. Αναλυτικά θα αφορούν σε:  

1) διεργαστηριακό έλεγχο για φυσικοχημικό πόσιμου ύδατος  

2) διεργαστηριακό έλεγχο για φυσικοχημικό λυμάτων 

3) διεργαστηριακό έλεγχο για βαρέα μέταλλα πόσιμου ύδατος 

4)  διεργαστηριακό έλεγχο για βαρέα μέταλλα λυμάτων και 

5) εκπαίδευση του προσωπικού για τη διενέργεια των χημικών αναλύσεων σύμφωνα με το πρότυπο 17025:2017. 

 

(γ) Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια διεργαστηριακών δοκιμών 

(Προϋπολογισμός : καθαρή αξία  7.036,00 + ΦΠΑ 24% + ΦΠΑ 6% συνολικό ποσό 7.998,16 €) 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια 

διεργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2017. Οι ανάγκες σε αναλώσιμα για το Χημικό και 

τον Βιολογικό τομέα του εργαστηρίου κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες για την  διαπίστευση του 

εργαστηρίου.  

Η προμήθεια αναλωσίμων επιμερίζεται σε δύο μέρη, με το πρώτο να αφορά την προμήθεια αναλωσίμων για τον 

χημικό τομέα και το δεύτερο μέρος την προμήθεια αναλωσίμων για τον Βιολογικό τομέα. 
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γ.1 . Προμήθεια αναλωσίμων για το Χημικό Τομέα (Προϋπολογισμός : καθαρή αξία 3.000,00 € + 

ΦΠΑ 24% συνολικό ποσό 3.720,00  €) 

 

α/
α 

Είδος Συσκευα
σία 

Ποσότητα Προϋπολο
γισθείσα 

Τιμή 

Μονάδας 
σε € άνευ 

Φ.Π.Α. 
24% 

Συνολική 
Προϋπολο

γισθείσα 

Τιμή 
Είδους σε 

€ άνευ 
Φ.Π.Α. 

24% 

1 Chromium Standard for Atomic Absorption 

(AAS) 10,000μg/mL in 1M Nitric Acid  tested 
by an ISO 17025:2017 Accredited Test 

Method 

500ml 2 180,00 360,00 

2 Arsenic(V) Standard for Atomic Absorption 

(AAS) 1000μg/mL in 1M Nitric Acid  

500ml 2 270,00 540,00 

3 ph4 buffer solution NIST traceable 500ml  

tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test 

Method and NIST traceable  

500ml 2 45,00 90,00 

4 ph7 buffer solution NIST traceable 500ml  

tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test 
Method and NIST traceable 

500ml 2 45,00 90,00 

5 ph10 buffer solution NIST traceable 500ml  
tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test 

Method and NIST traceable   

500ml 2 45,00 90,00 

6 Conductivity Standard at 250 C 1413 μS/cm 

tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test 
Method 

500ml 2 80,00 160,00 

7 Conductivity Standard at 250 C 12,880 μS/cm 
tested by an ISO 17025:2017 Accredited Test 

Method 

500ml 2 80,00 160,00 

8 Chemical Oxygen Demand (COD) Calibration 

standard 100ppm 
500ml 1 150,00 150,00 

9 Nitrate Nitrogen Standard  1000ml 1 420,00 420,00 

10 Ortho Phosphate 18ppm Standard 1000ml 1 250,00 250,00 

11 Grafite tube, pyrocoated,with rings for Varian 10pcs 1 690,00 690,00 

 Συνολική 
Προϋπολογισθείσα 

Τιμή σε € άνευ 
Φ.Π.Α. 24% 

3.000,00 

ΦΠΑ 24% 720,00 

Συνολική 

Προϋπολογισθείσα 
Τιμή σε € 

συμπεριλαμβανομέ- 

νου Φ.Π.Α. 24% 

3.720,00 
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γ.2. Προμήθεια αναλωσίμων για το Βιολογικό Τομέα (Προϋπολογισμός : καθαρή αξία 4.036,00 € + 

ΦΠΑ 6% συνολικό ποσό 4.278,16 €) 

 

α/
α 

ΠΡΟΪΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ποσ
ότητ

α 

Προϋ
πολογ

ισθείσ
α 

Τιμή 

Μονά
δας 

σε € 
άνευ 

Φ.Π.Α

. 6% 

Συνολ
ική 

Προϋ
πολογ

ισθείσ

α 
Τιμή 

Είδου
ς σε € 

άνευ 

Φ.Π.Α
. 6% 

ΦΠΑ 
6% 

Συνολική 
Προϋπολο

γισθείσα 
Τιμή 

Είδους σε 

€ 
συμπεριλα

μβανομέν
ου Φ.Π.Α. 

6% 

1 Πλήρες ΚΙΤ 
απομόνωσης 

ολικού γενωμικου 
DNA Silica 

columns. 
 

Πλήρες ΚΙΤ απομόνωσης ολικού γενωμικου 
DNA Silica columns. Το ίδιο κιτ να 

χρησιμοποιείται για απομόνωση από 
διάφορους τύπους  δειγμάτων (αιμα, 

κύτταρα, ιστοί παγωμένοι και παραφίνης, 
βακτήρια, μύκητες, swabs, blood spots, 

250rxns. 

1 550,00 550,00 33,00 583,00 

2 Kit που περιέχει 

όλα τα απαραίτητα 

συστατικά για έως 
2 µg (0,02-2 µg) 

ολικού RNA σε 
single-stranded 

cDNA 

Kit που περιέχει όλα τα απαραίτητα 

συστατικά για έως 2 µg (0,02-2 µg) ολικού 

RNA σε single-stranded cDNA σε μία 
αντίδραση των 20 µL, με δυνατότητα 

προσαρμογής του όγκου της αντίδρασης 
έως 100 µL για την παραγωγή 10 µg cDNA 

σε μία αντίδραση. 

Το κιτ περιέχει: 
1 × 1 mL of 10X RT ρυθμιστικό διάλυμα 

1 × 1 mL of 10X RT τυχαίους εκκινητές 
1 × 0.2 mL of 25X dNTP Mix (100 mM) 

1 × 0.2 mL of MultiScribe Ανάστροφη 

μεταγραφάση (50 U/µL)  
Κατάλληλο για 200 αντιδράσεις. 

1 320,00 320,00 19,20 339,20 

3 Κιτ κατάλληλο για 
την απομόνωση 

ολικού RNA με τη 
χρήση μαγνητικών 

σφαιριδίων από 
ζωικά και φυτικά 

κύτταρα και ιστούς 

(εως 10 mg 
φυτικού ιστού, εως 

2 x10^6 κύτταρα, 
εως 5 mg ζωικού 

ιστού 

Κιτ κατάλληλο για την απομόνωση ολικού 
RNA με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων 

από ζωικά και φυτικά κύτταρα και ιστούς 
(εως 10 mg φυτικού ιστού, εως 2 x10^6 

κύτταρα, εως 5 mg ζωικού ιστού). 
Κατάλληλο για εφαρμογές PCR και RT-PCR. 

Το κιτ να περιλαμβάνει (συνθήκες 

αποθήκευσης): 
• 1 Processing Plate & Lid (θερμοκρασία 

δωματίου) 
• 11 ml Lysis/Binding Solution Concentrate 

(θερμοκρασία δωματίου) 

• 18 ml Wash Solution 1 Concentrate 
(θερμοκρασία δωματίου) 

• 55 ml Wash Solution 2 Concentrate 
(θερμοκρασία δωματίου) 

• 12 ml RNA Rebinding Concentrate 
(θερμοκρασία δωματίου) 

• 10 ml Elution Buffer (4°C ή θερμοκρασία 

δωματίου) 

1 820,00 820,00 49,20 869,20 
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• 6 ml MagMAX™ TURBO™ DNase Buffer 
(4°C ή θερμοκρασία δωματίου) 

• 1.1 ml RNA Binding Beads (4°C) 
• 1.1 ml Lysis/Binding Enhancer (-20°C) 

• 110 µl TURBO™ DNase (-20°C), 

Συσκευασία 96 αντιδράσεων 

4  

Έτοιμο mix για 
real-time PCR, 

τύπου SYBR select. 
Να παρουσιάζει 

μεγάλη εξειδίκευση 
(ελαχιστοποίηση 

των Primer-dimer 

και της μη ειδικής 
ενίσχυσης) 

Έτοιμο mix για real-time PCR, τύπου SYBR 

select. Να παρουσιάζει μεγάλη εξειδίκευση 
(ελαχιστοποίηση των Primer-dimer και της 

μη ειδικής ενίσχυσης) 
Να διασφαλίζει ενίσχυση σε ένα ευρύ 

δυναμικό εύρος 
Να περιλαμβάνει χρωστική SYBR GreenER 

για μέγιστη φωτεινότητα. Να περιέχει UDG 

για αποφυγή επιμολύνσεων 
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε 

κανονική είτε σε γρήγορη λειτουργία 
θερμικής κυκλοποίησης το κιτ να περιλάβει 

SYBR GreenER , AmpliTaq DNA Polymerase 

UP, dNTPs με μίγμα dUTP / dTTP, 
θερμοευαίσθητο UDG, παθητικό 

φθοριόχρωμα αναφοράς ROX και 
ρυθμιστικό διάλυμα 
Συσκευασία 5mL 
 

1 200,00 200,00 12,00 212,00 

5 Μάρτυρας 
ηλεκτροφόρησης 

250mg, 

συγκέντρωσης 0.5 
μg/μL, 

σχεδιασμένος για 
υπολογισμό 

μεγέθους και 

ποσοτικοποίησης 
κατά προσέγγιση 

του δίκλωνου DNA,  
 

Μάρτυρας ηλεκτροφόρησης 250mg, 
συγκέντρωσης 0.5 μg/μL, σχεδιασμένος για 

υπολογισμό μεγέθους και ποσοτικοποίησης 

κατά προσέγγιση του δίκλωνου DNA, με 
ευρος 100 έως 2000 ζεύγη βάσεων. Να 

περιλαμβάνεται 500μL DNA ladder, 1mL 
10X Loading Buffer 
 

1 520,00 520,00 31,20 551,20 

6  
Kit κατάλληλο για 

τον καθαρισμό του 

ολικού RNA 
προερχόμενο από 

κύτταρα 
καλλιέργειας, 

ιστούς, βακτήρια, 
μύκητες, 

ανθρώπινο αίμ 

Kit κατάλληλο για τον καθαρισμό του 
ολικού RNA προερχόμενο από κύτταρα 

καλλιέργειας, ιστούς, βακτήρια, μύκητες, 

ανθρώπινο αίμα. Να είναι γρήγορο με 
ολοκλήρωση της διαδικασίας σε 15 λεπτά, 

μετά το στάδιο της λύσης. Το δείγμα που 
προκύπτει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

εύρος εφαρμογών, όπως Real-Time 
Quantitative PCR (qPCR), Reverse 

Transcriptase PCR (RT-PCR), Nuclease 

Protection Assays, Nucleic Acid Labeling, 
Northern Blotting, cDNA Library 

Construction. Συσκευασία 50 αντιδράσεων 
 

3 300 900,00 54,00 954,00 

7  
Σετ χρωστικών για 

μέτρηση DNA σε 

υπάρχον 
φθοριόμετρο 

Σετ χρωστικών για μέτρηση DNA σε 
υπάρχον φθοριόμετρο τύπου Qubit, να 

μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες dsDNA σε 

εύρος 4–1000 ng, η συγκέντρωση dsDNA 
να υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση 

1 180,00 180,00 10,80 190,80 
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τύπου Qubit,  εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την 
κατασκευή της οποίας θα παρέχονται 

πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για 
την πραγματοποίηση 100 αντιδράσεων 

8  
Σετ χρωστικών για 

μέτρηση RNA σε 

υπάρχον 
φθοριόμετρο 

τύπου Qubi 

Σετ χρωστικών για μέτρηση RNA σε 
υπάρχον φθοριόμετρο τύπου Qubit, να 

μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες RNA σε 

εύρος 5-100 ng, η συγκέντρωση RNA να 
υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική 

πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή της 
οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, 

να περιέχει υλικά για την πραγματοποίηση 
100 αντιδράσεων 

1 180,00 180,00 10,80 190,80 

9  
dNTP Set 100 mM 

Solutions 
Καθαρότητα 
μεγαλύτερη από 

99% (επιβεβαίωση 
με HPLC) 

dNTP Set 100 mM Solutions 
Καθαρότητα μεγαλύτερη από 99% 

(επιβεβαίωση με HPLC) 
Ελεύθερα από ανθρώπινο και E. coli DNA 
Συσκευασία 4 x 0.25 mL 
 

1 80,00 80,00 4,80 84,80 

10 Aνασυνδυασμένος 
αναστολέας 

rnaασων 
Να παρεμποδίζει 
RNase A, RNase B, 

RNase C. 
 

Aνασυνδυασμένος αναστολέας rnaασων 
Να παρεμποδίζει RNase A, RNase B, RNase 

C. 
Καθαρισμός: χρωματογραφία συνάφειας 
από E. coli που κωδικοποιεί κλωνοποιημένο 

γονίδιο χοίρου 
SDS-PAGE καθαρότητα, προσδιορισμός 

ενδοξυριβονουκλεάσης, συγκέντρωση 
πρωτεΐνης, ειδική δραστικότητα, απόδοση 

που αξιολογείται με RT-PCR 
Μία μονάδα να αναστέλλει 5 ng RNase Α 
κατά 50% χρησιμοποιώντας το κυτταρινικό 

2 ', 3'κυκλικό μονοφωσφορικό (cCMP) ως 
υπόστρωμα  
Συνθήκες μονάδας αντίδρασης: 100 mM 

Tris-acetate (pH 6,5), 1 mM EDTA, 0,2 mM 
cCMP, 2 μg RNase A σε 1 mL από 0 έως 10 

min στους 25 ° C  
Συσκευασία 5,000 units 
 

2 143,00 286,00 17,16 303,16 

  ΣΥΝΟΛΟ   4.036

,00 
242,1

6 
4.278,16 

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της 

Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 

2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 3  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει σε δύο (2) αντίτυπα : 

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 

εγκλήματος, 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 δύο (2) μήνες από την ημέρα διενέργειας της 
διαδικασίας ανάθεσης. 

ε) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις 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 . 

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 
Απόφασης Ανάθεσης, ήτοι : 

* 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 

νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν : 

- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
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- 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 
εκπροσώπησης, 

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

 

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ 

ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

 

Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. ή 

στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ 
(ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

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 

εγγράφων 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 ο οποίος θα περιέχει, σε δύο (2) αντίτυπα : 

 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσας Πρόσκλησης. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 

να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) τα οποία αποδεικνύουν 

ότι το προσφερόμενο έργο καλύπτει απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει τις 

απαιτήσεις του Άρθρου 1 και παράλληλα να αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. 
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Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχεται ότι απαιτείται, σύμφωνα με το Άρθρο 1, ώστε να προκύπτει ότι το 

προσφερόμενο έργο καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 
 

 

Γ) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς ο οποίος θα περιέχει, σε δύο (2) αντίτυπα : 

Την προσφορά η οποία θα δίνεται σε ευρώ (άνευ και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και μέχρι δύο 

(2) δεκαδικά ψηφία, για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου : προσφορά για το σύνολο του 

προϋπολογισμού του έργου α) ή προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου β) ή 

προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου γ) ή προσφορά για το σύνολο του 

προϋπολογισμού για έως και 3 έργα. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 

καθοριζόμενη 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 για το 

κάθε έργο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά (με 

συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, γραφείο 3, έως τη Δευτέρα 

07 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και 

ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται. 

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

τηλέφωνα : 2313 325567 (για τεχνικά θέματα) και 2313 319135 (για λοιπά θέματα). 

 

 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογητικών συμμετοχής, ήτοι η 

ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών δικαιολογητικών και ο Φάκελος της Τεχνικής 

Προσφοράς, ο οποίος αξιολογείται με τη συνδρομή στελεχών του Τμήματος Εργαστηρίου Ελέγχων & Έρευνας 

της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών. 

Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των 

Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές με φθίνουσα 

σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά έργο). 

Το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης επικυρώνεται με την έκδοση Απόφασης από τον αρμόδιο 

Αντιπεριφερειάρχη. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία 

θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση ως προς την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών και ειδών. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά 

αιτιολογημένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από τη 

σύμβαση που θα συναφθεί σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 

του εργοδότη που παρέχεται μόνον εγγράφως.          

 

 

             

                                         Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                                                                                  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 
 

 
 

 

                                                                                                   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Ο/Η ………………………………………………………………………….……………… καταθέτω την οικονομική προσφορά, 

αποδεχόμενος/η πλήρως τους όρους και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην με Αρ. Πρωτ: 

454215(8457)/31-10-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της  

«Προετοιμασίας φακέλλου Διαπίστευσης Εργαστηρίου : α) Μελέτη, καταγραφή και υλοποίηση του 

Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 

και εκπαίδευση προσωπικού, β) Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας δοκιμών (πρόγραμμα 

Διεργαστηριακών Ελέγχων) και γ) Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια 

διεργαστηριακών δοκιμών)»  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά έργο), συνολικού προϋπολογισμού 18.998,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

& 6% (11.870,97 € άνευ Φ.Π.Α. 24% και 4.036,00 € άνευ Φ.Π.Α. 6%). 

 

Για το έργο α) : 
Προσφερόμενη τιμή  σε € άνευ Φ.Π.Α. 24% : ………………………… € 

Προσφερόμενη τιμή σε € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% : ……………………………… € 
 

 
Για το έργο β) : 

Προσφερόμενη τιμή σε € άνευ Φ.Π.Α. 24% : ………………………… € 

Προσφερόμενη τιμή σε € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% : ……………………………… € 
 

 
Για το έργο γ) :  

γ.1 . Προμήθεια αναλωσίμων για το Χημικό Τομέα (Προϋπολογισμός : καθαρή αξία 3.000,00 € + 

ΦΠΑ 24% συνολικό ποσό 3.720,00  €) 
 

α/

α 
Είδος Συσκευα

σία 
Ποσό

τητα 
Προϋπολο

γισθείσα 

Τιμή 
Μονάδας 

σε € άνευ 
Φ.Π.Α. 

24% 

Συνολική 

Προϋπολο

γισθείσα 
Τιμή 

Είδους σε 
€ άνευ 

Φ.Π.Α. 

24% 

Προσφερ

όμενη 

Τιμή 
Μονάδας 

σε € άνευ 
Φ.Π.Α. 

24% 

Συνολική 

Προσφερ

όμενη 
Τιμή 

Είδους σε 
€ άνευ 

Φ.Π.Α. 

24% 

1 Chromium Standard for 

Atomic Absorption (AAS) 
10,000μg/mL in 1M Nitric 

Acid  tested by an ISO 
17025:2017 Accredited Test 

Method 

500ml 2 180,00 360,00   

2 Arsenic(V) Standard for 

Atomic Absorption (AAS) 

1000μg/mL in 1M Nitric Acid  

500ml 2 270,00 540,00   

3 ph4 buffer solution NIST 

traceable 500ml  tested by 

500ml 2 45,00 90,00   
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an ISO 17025:2017 
Accredited Test Method and 

NIST traceable  

4 ph7 buffer solution NIST 

traceable 500ml  tested by 
an ISO 17025:2017 

Accredited Test Method and 

NIST traceable 

500ml 2 45,00 90,00   

5 ph10 buffer solution NIST 

traceable 500ml  tested by 
an ISO 17025:2017 

Accredited Test Method and 
NIST traceable   

500ml 2 45,00 90,00   

6 Conductivity Standard at 250 
C 1413 μS/cm tested by an 

ISO 17025:2017 Accredited 
Test Method 

500ml 2 80,00 160,00   

7 Conductivity Standard at 250 
C 12,880 μS/cm tested by 

an ISO 17025:2017 

Accredited Test Method 

500ml 2 80,00 160,00   

8 Chemical Oxygen Demand 

(COD) Calibration standard 
100ppm 

500ml 1 150,00 150,00   

9 Nitrate Nitrogen Standard  1000ml 1 420,00 420,00   

10 Ortho Phosphate 18ppm 

Standard 
1000ml 1 250,00 250,00   

11 Grafite tube, 

pyrocoated,with rings for 
Varian 

10pcs 1 690,00 690,00   

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%  

                                                                                                                Φ.Π.Α. 24%   

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  
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γ.2. Προμήθεια αναλωσίμων για το Βιολογικό Τομέα (Προϋπολογισμός : καθαρή αξία 4.036,00 € + 
ΦΠΑ 6% συνολικό ποσό 4.278,16 €) 
 

α/
α 

ΠΡΟΪΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ποσ
ότητ

α 

Προϋ
πολογ

ισθείσ
α 

Τιμή 
Μονά

δας 

σε € 
άνευ 

Φ.Π.Α
. 6% 

Συνολ
ική 

Προϋ
πολογ

ισθείσ
α 

Τιμή 

Είδου
ς σε € 

άνευ 
Φ.Π.Α

. 6% 

Προσ
φερόμ

ενη 
Τιμή 

Μονάδ
ας σε 

€ άνευ 

Φ.Π.Α. 
6% 

Συνολική 
Προσφερό

μενη Τιμή 
Είδους σε 

€ άνευ 
Φ.Π.Α. 

6% 

1 Πλήρες ΚΙΤ 

απομόνωσης 

ολικού γενωμικου 
DNA Silica 

columns. 
 

Πλήρες ΚΙΤ απομόνωσης ολικού γενωμικου 

DNA Silica columns. Το ίδιο κιτ να 

χρησιμοποιείται για απομόνωση από 
διάφορους τύπους  δειγμάτων (αιμα, 

κύτταρα, ιστοί παγωμένοι και παραφίνης, 
βακτήρια, μύκητες, swabs, blood spots, 

250rxns. 

1 550,00 550,00   

2 Kit που περιέχει 

όλα τα απαραίτητα 
συστατικά για έως 

2 µg (0,02-2 µg) 

ολικού RNA σε 
single-stranded 

cDNA 

Kit που περιέχει όλα τα απαραίτητα 

συστατικά για έως 2 µg (0,02-2 µg) ολικού 
RNA σε single-stranded cDNA σε μία 

αντίδραση των 20 µL, με δυνατότητα 

προσαρμογής του όγκου της αντίδρασης 
έως 100 µL για την παραγωγή 10 µg cDNA 

σε μία αντίδραση. 
Το κιτ περιέχει: 

1 × 1 mL of 10X RT ρυθμιστικό διάλυμα 

1 × 1 mL of 10X RT τυχαίους εκκινητές 
1 × 0.2 mL of 25X dNTP Mix (100 mM) 

1 × 0.2 mL of MultiScribe Ανάστροφη 
μεταγραφάση (50 U/µL)  

Κατάλληλο για 200 αντιδράσεις. 

1 320,00 320,00   

3 Κιτ κατάλληλο για 

την απομόνωση 

ολικού RNA με τη 
χρήση μαγνητικών 

σφαιριδίων από 
ζωικά και φυτικά 

κύτταρα και ιστούς 
(εως 10 mg 

φυτικού ιστού, εως 

2 x10^6 κύτταρα, 
εως 5 mg ζωικού 

ιστού 

Κιτ κατάλληλο για την απομόνωση ολικού 

RNA με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων 

από ζωικά και φυτικά κύτταρα και ιστούς 
(εως 10 mg φυτικού ιστού, εως 2 x10^6 

κύτταρα, εως 5 mg ζωικού ιστού). 
Κατάλληλο για εφαρμογές PCR και RT-PCR. 

Το κιτ να περιλαμβάνει (συνθήκες 
αποθήκευσης): 

• 1 Processing Plate & Lid (θερμοκρασία 

δωματίου) 
• 11 ml Lysis/Binding Solution Concentrate 

(θερμοκρασία δωματίου) 
• 18 ml Wash Solution 1 Concentrate 

(θερμοκρασία δωματίου) 

• 55 ml Wash Solution 2 Concentrate 
(θερμοκρασία δωματίου) 

• 12 ml RNA Rebinding Concentrate 
(θερμοκρασία δωματίου) 

• 10 ml Elution Buffer (4°C ή θερμοκρασία 
δωματίου) 

1 820,00 820,00   
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• 6 ml MagMAX™ TURBO™ DNase Buffer 
(4°C ή θερμοκρασία δωματίου) 

• 1.1 ml RNA Binding Beads (4°C) 
• 1.1 ml Lysis/Binding Enhancer (-20°C) 

• 110 µl TURBO™ DNase (-20°C), 

Συσκευασία 96 αντιδράσεων 

4  

Έτοιμο mix για 
real-time PCR, 

τύπου SYBR select. 
Να παρουσιάζει 

μεγάλη εξειδίκευση 
(ελαχιστοποίηση 

των Primer-dimer 

και της μη ειδικής 
ενίσχυσης) 

Έτοιμο mix για real-time PCR, τύπου SYBR 

select. Να παρουσιάζει μεγάλη εξειδίκευση 
(ελαχιστοποίηση των Primer-dimer και της 

μη ειδικής ενίσχυσης) 
Να διασφαλίζει ενίσχυση σε ένα ευρύ 

δυναμικό εύρος 
Να περιλαμβάνει χρωστική SYBR GreenER 

για μέγιστη φωτεινότητα. Να περιέχει UDG 

για αποφυγή επιμολύνσεων 
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε 

κανονική είτε σε γρήγορη λειτουργία 
θερμικής κυκλοποίησης το κιτ να περιλάβει 

SYBR GreenER , AmpliTaq DNA Polymerase 

UP, dNTPs με μίγμα dUTP / dTTP, 
θερμοευαίσθητο UDG, παθητικό 

φθοριόχρωμα αναφοράς ROX και 
ρυθμιστικό διάλυμα 
Συσκευασία 5mL 
 

1 200,00 200,00   

5 Μάρτυρας 
ηλεκτροφόρησης 

250mg, 

συγκέντρωσης 0.5 
μg/μL, 

σχεδιασμένος για 
υπολογισμό 

μεγέθους και 

ποσοτικοποίησης 
κατά προσέγγιση 

του δίκλωνου DNA,  
 

Μάρτυρας ηλεκτροφόρησης 250mg, 
συγκέντρωσης 0.5 μg/μL, σχεδιασμένος για 

υπολογισμό μεγέθους και ποσοτικοποίησης 

κατά προσέγγιση του δίκλωνου DNA, με 
ευρος 100 έως 2000 ζεύγη βάσεων. Να 

περιλαμβάνεται 500μL DNA ladder, 1mL 
10X Loading Buffer 
 

1 520,00 520,00   

6  
Kit κατάλληλο για 

τον καθαρισμό του 

ολικού RNA 
προερχόμενο από 

κύτταρα 
καλλιέργειας, 

ιστούς, βακτήρια, 
μύκητες, 

ανθρώπινο αίμ 

Kit κατάλληλο για τον καθαρισμό του 
ολικού RNA προερχόμενο από κύτταρα 

καλλιέργειας, ιστούς, βακτήρια, μύκητες, 

ανθρώπινο αίμα. Να είναι γρήγορο με 
ολοκλήρωση της διαδικασίας σε 15 λεπτά, 

μετά το στάδιο της λύσης. Το δείγμα που 
προκύπτει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

εύρος εφαρμογών, όπως Real-Time 
Quantitative PCR (qPCR), Reverse 

Transcriptase PCR (RT-PCR), Nuclease 

Protection Assays, Nucleic Acid Labeling, 
Northern Blotting, cDNA Library 

Construction. Συσκευασία 50 αντιδράσεων 
 

3 300 900,00   

7  
Σετ χρωστικών για 

μέτρηση DNA σε 

υπάρχον 
φθοριόμετρο 

Σετ χρωστικών για μέτρηση DNA σε 
υπάρχον φθοριόμετρο τύπου Qubit, να 

μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες dsDNA σε 

εύρος 4–1000 ng, η συγκέντρωση dsDNA 
να υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση 

1 180,00 180,00   
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τύπου Qubit,  εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την 
κατασκευή της οποίας θα παρέχονται 

πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για 
την πραγματοποίηση 100 αντιδράσεων 

8  
Σετ χρωστικών για 

μέτρηση RNA σε 

υπάρχον 
φθοριόμετρο 

τύπου Qubi 

Σετ χρωστικών για μέτρηση RNA σε 
υπάρχον φθοριόμετρο τύπου Qubit, να 

μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες RNA σε 

εύρος 5-100 ng, η συγκέντρωση RNA να 
υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική 

πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή της 
οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, 

να περιέχει υλικά για την πραγματοποίηση 
100 αντιδράσεων 

1 180,00 180,00   

9  
dNTP Set 100 mM 

Solutions 
Καθαρότητα 
μεγαλύτερη από 

99% (επιβεβαίωση 
με HPLC) 

dNTP Set 100 mM Solutions 
Καθαρότητα μεγαλύτερη από 99% 

(επιβεβαίωση με HPLC) 
Ελεύθερα από ανθρώπινο και E. coli DNA 
Συσκευασία 4 x 0.25 mL 
 

1 80,00 80,00   

10 Aνασυνδυασμένος 
αναστολέας 

rnaασων 
Να παρεμποδίζει 
RNase A, RNase B, 

RNase C. 
 

Aνασυνδυασμένος αναστολέας rnaασων 
Να παρεμποδίζει RNase A, RNase B, RNase 

C. 
Καθαρισμός: χρωματογραφία συνάφειας 
από E. coli που κωδικοποιεί κλωνοποιημένο 

γονίδιο χοίρου 
SDS-PAGE καθαρότητα, προσδιορισμός 

ενδοξυριβονουκλεάσης, συγκέντρωση 
πρωτεΐνης, ειδική δραστικότητα, απόδοση 

που αξιολογείται με RT-PCR 
Μία μονάδα να αναστέλλει 5 ng RNase Α 
κατά 50% χρησιμοποιώντας το κυτταρινικό 

2 ', 3'κυκλικό μονοφωσφορικό (cCMP) ως 
υπόστρωμα  
Συνθήκες μονάδας αντίδρασης: 100 mM 

Tris-acetate (pH 6,5), 1 mM EDTA, 0,2 mM 
cCMP, 2 μg RNase A σε 1 mL από 0 έως 10 

min στους 25 ° C  
Συσκευασία 5,000 units 
 

2 143,00 286,00   

                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 6%  

                                                                                                                                    Φ.Π.Α. 6%  

                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 6%  

Επωνυμία:  
Διακριτικός τίτλος (αν υπάρχει):  
Διεύθυνση:  
Τ.Κ.:  
Τηλέφωνο:  
E-mail:  
Α.Φ.Μ.: 
Δ.Ο.Υ.: 
Τόπος, ημερομηνία:  
Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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