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  Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
για την Προμήθεια «Αδιάβροχη συσκευή μέτρησης pH, αγωγιμότητας, 

θερμοκρασίας και TDS» για τις ανάγκες του έργου «Groundwater REsource 
managemENt for non-Potable water pUrposes, baseMent protection, and 

heating - Pilot application (GREEN PUMP)» 
  
   Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος με κωδικό 80202, ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 
πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην 
προμήθεια Αδιάβροχη συσκευή μέτρησης pH, αγωγιμότητας, θερμοκρασίας 
και TDS, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τις ανάγκες του παραπάνω 
προγράμματος. 
Το συνολικό κόστος ορίζεται στα 700,00 € με ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανωτέρω έργο του ΕΛΚΕ. 
 
Προδιαγραφές: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Προμήθεια Αδιάβροχης συσκευής 
μέτρησης pH, αγωγιμότητας, 
θερμοκρασίας και TDS (σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
επισυνάπτονται στο παρόν) 

1 

 
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στην παρούσα 
πρόσκληση ως παράρτημα. 
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Χρόνος και τόπος κατάθεσης των προσφορών 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, 
στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 09/05/2019, 
ημέρα Πέμπτη. Όσες προσφορές σταλούν ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας 
ταχυμεταφορών, θα πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν έως την 
παραπάνω ημέρα και ώρα. 
                              

        ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

        (Αριθμ. Πρωτ.  3732/.23-04-2019) 
    Τέρμα Μαγνησίας 

      Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
    62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Παρασκευή 10/05/2019 και 
ώρα 12:30. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
1. Οικονομική προσφορά από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό. 
 
Τον ανάδοχο που θα προκύψει θα βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
(Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια 
των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας πρόσκλησης.  
Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης 
Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας  http://rescommittee.teicm.gr/ 
Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  
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Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από 
την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τηλ. 23210-49113.  
 

 
 

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος 
 
 
 

Κίρτας Εμμανουήλ 

Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών 
& Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

 
 
 

Δαυϊδ Κωνσταντίνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ PH, ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ TDS» 

 

Προδιαγραφές  

Να μετρά το pH, την Αγωγιμότητα την Θερμοκρασία και τα ολικά διαλυμένα στερεά  

Περιοχή μέτρησης του pH : από  0.00 έως 14.00pH 

Περιοχή μέτρησης της αγωγιμότητας: 0 – 3999 μS/cm 

Περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας: 0.0 έως 60.0°C 

Περιοχή μέτρησης των TDS απο 0 – 1800mg/l (ppm) 

Ανάλυση μέτρησης του pH τουλάχιστον : 0.02 pH 

Ανάλυση μέτρησης της αγωγιμότητας τουλάχιστον 2μS/cm 

Ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας: 0.10°C 

Ανάλυση μέτρησης των TDS : 1 mg/l 

Ακρίβεια μέτρησης του pH: 0.02pH 

Ακρίβεια μέτρησης της αγωγιμότητας τουλάχιστον 3% 

Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας τουλάχιστον: +/- 1.0°C 

Ακρίβεια μέτρησης των TDS:2% 

Συντελεστής μετατροπής της EC σε TDS = 0.45 – 1 mg/l  

Διαθέτει διαδικασία βαθμονόμησης ενός ή δύο σημείων  

Διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας 
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Περιλαμβάνει αισθητήρα  με ένα μέτρο καλώδιο και λειτουργεί με μπαταριές 
συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες. 

Περιβάλλον λειτουργίας από : 0 έως 40°C , RH max 100% 
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