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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΗ 

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός (ενζυμικός αναλυτής) θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ο αναλυτής να  λειτουργεί με ενζυματικές, θολομετρικές και χρωματομετρικές μεθόδους, με 

δυνατότητα ανάλυσης εκατόν είκοσι (120) δειγμάτων την ώρα τουλάχιστον. Απαιτείται  η μέτρηση 

όλων των παρακάτω παραμέτρων απευθείας στο δείγμα (ακεταλδεύδη, D/L –Lactic Acid, Γλουκονικό 

Οξύ, Aμμωνιακό  Άζωτο, Τρυγικό Οξύ,  Χαλκός,  Θειώδες, Οξικό Οξύ, Μηλικό Οξύ, Γλυκόζη και  

Φρουκτόζη ,Άλφα Αμινο  Άζωτο, Ασβέστιο, Σίδηρος, Κάλιο, Χρώμα  Κιτρικό Οξύ, Γλυκερόλη, 

Σακχαρόζη, Κατεχίνες ,Αφομοιώσιμο Άζωτο, Ουρία).   

2. Η προσθήκη των αντιδραστηρίων  να γίνεται αυτόματα, με ειδικό ρομποτικό σύστημα (sampling arm) 

που να διαθέτει και αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ύψους υγρού, αλλά και ειδικούς αισθητήρες. Η 

ακρίβεια της προσθήκης  να είναι υψηλή, ενώ τα εύρη προσθήκης  να είναι για τα αντιδραστήρια 1-

450μl και για το δείγμα 1-300μl τουλάχιστον. Τα αντιδραστήρια  όλων των παραμέτρων να  παρέχονται 

έτοιμα προς  χρήση. 

3. Οι αραιώσεις να γίνονται αυτόματα και άμεσα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Πιο ειδικά, το 

εύρος των αραιώσεων, τόσο για το δείγμα όσο και για τα αντιδραστήρια,  να είναι από 1:1 έως 1:100 

κατ’ απόλυτη επιλογή  και να  γίνεται από υψηλότατης ακρίβειας κεραμικό αδρανές έμβολο. 

4. Η έκπλυση των κυψελίδων να  γίνεται αυτόματα, με ειδικό σταθμό έκπλυσης που να  υπάρχει πάνω 

στον αναλυτή. 

5. Η ομογενοποίηση των δειγμάτων  να γίνεται απολύτως αυτόματα από τον αναλυτή, χωρίς άλλου 

τύπου επεξεργασία, με την εισαγωγή του δείγματος. 

6. Ο αναλυτής  να  διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη τουλάχιστον είκοσι θέσεων για αντιδραστήρια και 

τουλάχιστον δεκαπέντε θέσεων για δείγματα, με απεριόριστη δυνατότητα επανατοποθέτησης και 

επαναπλήρωσης. Ο χώρος προσθήκης των αντιδραστηρίων να είναι υποχρεωτικά ψυχόμενος. 

Απαιτείται λειτουργία με ηλεκτρονικό υπολογιστή  μέσω  λογισμικού του ιδίου κατασκευαστή οίκου, 

που πρέπει να  παρέχει: 

-  Πλήρη αποθήκευση όλων των βαθμονομήσεων και των αποτελεσμάτων, καθώς και όλων των 

παραμέτρων. 
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-  Απόλυτη λειτουργικότητα στη συσκευή, με απλή και εύκολη ενεργοποίηση όλων των δυνατοτήτων. 

-  Πλήρη αναφορά και εξειδίκευση στην οινολογική ανάλυση, με βιβλιοθήκες αναλύσεων, πρωτόκολλα 

κλπ. 

7. Ο αναλυτής  να  παραδοθεί σε σύνδεση και πλήρη λειτουργία με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με 

οθόνη 19 ιντσών ή και μεγαλύτερη, για την πλήρη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές λειτουργία του. 

8. Δυνατότητα εκτέλεσης και πολλαπλών μεθόδων, με τη χρήση έως και τριών αντιδραστηρίων. 

9. Η φωτομετρική γραμμικότητα  να είναι της τάξης του 0-3,0 OD. 

10. Ο χρόνος ζωής της λυχνίας αλογόνου να είναι πολύ υψηλός, άνω των 2.000 ωρών. 

11. Απαίτηση χαμηλού όγκου δείγματος της τάξης των 1-300μl. 

12. Οι κυψελίδες να  είναι πλενόμενες  αυτόματα από τη συσκευή και επαναχρησιμοποιούμενες. 

13. Δυνατότητα χρήσης  τουλάχιστον 8 μηκών κύματος για μεγαλύτερη ακρίβεια. 

14. Να παρέχεται  με 

        Α.  Αντιδραστήρια και  πρότυπα του αυτού κατασκευαστή οίκου  για τουλάχιστον 100 αναλύσεις 

από όλες τις ζητούμενες παραμέτρους. 

        B. Πεντακόσιες τουλάχιστον αυτοκαθαριζόμενες κυψελίδες. Οι κυψελίδες θα πρέπει να έχουν 

υποστεί κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό τους τμήμα που 

θα  διασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντιμικροβιακή τους δράση. Ο προμηθευτής οφείλει 

να περιγράψει με σαφήνεια την διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιημένο υλικό αυτής, καθώς και 

να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. 

15. Ο προμηθευτής οφείλει να έχει εμπειρία τεχνική και επιστημονική σε υποστήριξη αντιστοίχων  

συσκευών στην Ελληνική αγορά και θα πρέπει υποχρεωτικά με την προσφορά να καταθέσει λίστα με 

πλήρη στοιχεία (ονόματα, τηλέφωνα κλπ.) τουλάχιστον δύο χειριστών διαφορετικών εργαστηρίων των 

συσκευών του κατασκευαστή οίκου που υποστηρίζει τα τελευταία χρόνια. 

16.  Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

17. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο Τεχνικό και να 

εκπαιδεύσει το υποδειχθέν από την υπηρεσία προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία του αναλυτή. 

18.  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει επιστολή του κατασκευαστή οίκου προς την 

Υπηρεσία μας, που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση για τη συμμετοχή του προσφέροντος στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Να παρασχεθεί εκπαίδευση στο χώρο της εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό. 

2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη, καθώς και εγγύηση για την παροχή 

ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

3. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά μία προς μία. Για τον λόγο αυτό, 

οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι – επί ποινή απόρριψης – να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης 

μαζί με την Τεχνική Προσφορά. 

 

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 19.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Η αξιολόγηση των 

προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από την 
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Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Αγροτικών Προϊόντων την 2/11/2018 στις 10.00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου, Σ. Βενιζέλου 1, 

Λυκόβρυση. 

 

 

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων 

 

Οι οικονομικές προσφορές που θα συνοδεύονται: α) με φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική 

ενημερότητα β) με αντίγραφα των Ποινικών Μητρώων του Νόμιμου Εκπροσώπου καθώς και των μελών του 

ΔΣ και γ) με αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να υποβάλλονται μέχρι τις 31/10/2018 και ώρα 

13:00 στην έδρα του Ι.Τ.Α.Π, (Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση 141 23) είτε ιδιοχείρως ή με ταχυδρομική 

επιστολή ή με ταχυμεταφορά, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 2249/44597 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στη Γραμματεία του Ι.Τ.Α.Π.  

 

 

 

 
 

Η Διευθύντρια 

 

 

 

Δρ. Ευθυμία Κονδύλη  

Τακτική Ερευνήτρια  
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