
         

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                           Λυκόβρυση, 16-9-2018 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                             AΠ:     2850/47612                         

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      

            (Ι.Τ.Α.Π) 
 

Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 1 

Ταχ. Κώδ.: 141 23 Λυκόβρυση 

Πληροφορίες: Δρ Δημ. Αράπογλου 

Τηλ.: 210 2845940 

Fax:  210 2840740 

 

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:  38000000-5 ) 

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια 

εργαστηριακού εξοπλισμού, συνολικής αξίας έως 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα 

πλαίσια του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση των αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων για την 

παραγωγή ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες», της Δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ 

Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» με Ακρωνύμιο W_2_Feed και Κωδικό Έργου: T7ΔKI-00143, ως 

εξής:  
 

1. Μονάδα αέριου χρωματογράφου αξίας έως 33.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Να διαθέτει ανιχνευτή τεχνολογίας πλάσματος (Barrier Ionization Discharge), με εισαγωγέα 

δείγματος τύπου split/splitless και ηλεκτρική εξάπορτη βαλβίδα εισαγωγής δείγματος με 

ηλεκτρονικό αυτόματο ενεργοποιητή και να ακολουθείται από όλα τα εξαρτήματα 

(σωληνώσεις, unions) για την πλήρη σύνδεσή της με το ανωτέρω σύστημα αέριας 

χρωματογραφίας.  

     Να διαθέτει κατάλληλες στήλες διαχωρισμού για μέτρηση CH4, H2, πτητικών λιπαρών οξέων 

(οξικό, βουτυρικό, προπιονικό κλπ), αιθανόλης, προφίλ λιπαρών οξέων καθώς να συνοδεύεται 

από όλα τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την σύνδεση και αρχική λειτουργία του και πλήρη 

σειρά εγχειριδίων.  

     Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και λογισμικό για πλήρη έλεγχο και επεξεργασία 

δεδομένων. 

      

2. Φορητή συσκευή ανάλυσης βιοαερίου, αξίας έως 4.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η Φορητή συσκευή ανάλυσης βιοαερίου (CH4, CO2 0-100%) να διαθέτει τεχνολογία ανίχνευσης 

NIR. Επιθυμητό χαρακτηριστικό είναι η ανίχνευση και H2S (0-2000 ppm) 

 

 

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

συσκευών στην Ελληνική αγορά καταθέτοντας πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του από 

τον κατασκευαστή.  
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Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό, με έμπειρο τεχνικό και να 

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

τεχνικοί πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπαίδευσης. 

 

Ο προμηθευτής δύναται να καταθέσει προσφορά για όλον ή μέρος του εξοπλισμό της παρούσας 

πρόσκλησης. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

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

2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, καθώς και εγγύηση για την παροχή 

ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη. 

3. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά μία προς μία.  

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

των προσφορών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων την 6/10/2020 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 (για συμμετοχή σε διαγωνισμό σε φορείς πλην της Κεντρικής κυβέρνησης), 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 2/10/2020 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 ή με e-mail (inst.itap@nagref.gr), ή με FAX, (210. 2840740), στη 

Γραμματεία του Ι.Τ.Α.Π.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Η Διευθύντρια 

 

 

 

Δρ Ευθυμία Κονδύλη  

Ταακτική Ερευνήτρια  
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