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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

        

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-

ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται για την προμήθεια φλογοφωτόμετρου για τις ανάγκες του 

εργαστηρίου του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου. 

 

 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Αναθέτουσα αρχή  Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) 

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός 

Κριτήριο κατακύρωσης  Χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισμός  9,000€ 

Κατάθεση προσφορών  έως  22/11/2018 ημέρα Πέμπτη ώρα 12.00΄ 

Ημερομηνία διενέργειας  22/11/2018 ημέρα Πέμπτη ώρα 12.00΄ 

Τόπος διενέργειας  ΙΕΥΠ / Ελλην. Γεωργ. Σχολή, 57001 Θέρμη 

Θεσ/νίκης  

Ισχύς προσφορών  8  εργασιακές ημέρες 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Το έργο αφορά την «Προμήθεια φλογοφωτόμετρου για τις ανάγκες του εργαστηρίου του 

Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη» και με κριτήριο την οικονομικότερη 

προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης  

ΤΗΛ: 2310 473429 (εσωτ. 312), FAX: 2310 489044 

E-mail: secretary@ssi.gov.gr  

Πληροφορίες: Δρ. Β. Ασχονίτης και Πολυξένη Ψωμά  

    
 

 

 

 

 

 

 

Θέρμη,   13-11-2018  
    

Α.Π.:  1118 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΛΔΟΟΞ3Μ-Ζ7Τ





  
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Να έχει ψηφιακές ενδείξεις των αποτελεσμάτων. 

 Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης. 

 Να διαθέτει στον standard εξοπλισμό του φίλτρα για τον προσδιορισμό K, Na, Ca, Li, Ba. 

 Η επιλογή των φίλτρων να γίνεται με απλό τρόπο. 

 Να έχει κλίμακα μέτρησης 0 – 199,9. 

 Να έχει επαναληψιμότητα καλύτερη από 1%. 

 Να έχει γραμμικότητα καλύτερη από 2%. 

 Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας το οποίο να ενεργοποιείτε σε περίπτωση μη ύπαρξης φλόγας. 

 Να έχει την δυνατότητα να διατηρεί χαμηλή θερμοκρασία της καμινάδας. 

 Να λειτουργεί με προπάνιο, βουτάνιο. 

 Να λειτουργεί σε τάση 220 V/50 Hz. 

 Να διαθέτει έξοδο καταγραφέα. 

 Να συνοδεύεται από αεροσυμπιεστή 25L με ρυθμιστή πίεσης και παγίδα υγρασίας. 

 Να συνοδεύεται απο φιάλη προπανίου ή βουτανίου με τον αντίστοιχο ρυθμιστή πίεσης. 

 Να συνοδεύεται από πρότυπα διαλύματα α) Καλίου 1000ppm (500ml), Νατρίου 1000ppm 

(500ml), Ασβεστίου 1000ppm (500ml), Βαρίου 3000ppm (500ml). 

 Να παρέχεται από τον οίκο κατασκευής εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών ετών. 

 
 

 

 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το καθαρό ποσό, πλέον ΦΠΑ και η δαπάνη 

της παραπάνω προμήθειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 9,000€.  Η 

πληρωμή της παρεχόμενης προμήθειας θα καταβληθεί εντός δέκα (10) ημερών (χωρίς ενδιάμεση 

πληρωμή προκαταβολής) από την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παραλαβών 

του ΙΕΥΠ. Επιπλέον με την προσφορά θα πρέπει ο προμηθευτής να καταθέσει 1) Φορολογική 

ενημερότητα, 2) Ασφαλιστικές ενημερότητες ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ,πρώην ΤΑΕ), 3) 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου εταίρων – διαχειριστών. 

 

 

      4.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση της παρούσας θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων, στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και στο χώρο ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θέρμης, στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία, αφού συνταχθεί 

πρακτικό ανάρτησης και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier στην Δ/νση: (ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, Ελληνική Γεωργική Σχολή, Τ.Θ. 60435, Τ.Κ. 

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης) είτε να κατατεθούν γραπτώς στη Γραμματεία του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) στη Θέρμη (Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, 57001 

Θέρμη Θεσ/νίκης, τηλ. 2310 473429 ), μέχρι και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 

12.00μ.μ.  
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6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται στο διαγωνιζόμενο, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η 

προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της υπόψη πρόσκλησης. Ισότιμες θεωρούνται 

οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 

 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το κόστος εκτέλεσης του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 9.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλύπτει το σύνολο της προμήθειας και όχι 

επιμέρους τμήματά της. 

Το σύνολο του ποσού της προσφοράς (χωρίς ενδιάμεση πληρωμή προκαταβολής) του 

αναδόχου θα καταβληθεί εντός 10 ημερών από την οριστική παραλαβή του έργου από την 

Επιτροπή Παραλαβών του ΙΕΥΠ.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ο  Διευθυντής του ΙΕΥΠ  

  

  
 

                                                   Δρ Σ. Θεοχαρόπουλος 

                                                    Τακτικός Ερευνητής 
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