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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, σε συνέχεια της αρ. 50/55/16-06-2020 (αριθμ.πρωτ. 18/6/2020 - 

ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/53812/1601) απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, καλεί όλους όσοι 

ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίων-

Υποέργο 14» για τις ανάγκες του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ, με κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας να 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς 

από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ, Νέα Χηλή, 

Αλεξανδρούπολη, T.K. 68131, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-14.00) (Τηλέφωνα: 

25510 30033) Υπεύθυνη: κ. Ελένη Παπαντή. 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή να 

αποστείλουν το φάκελο με την προσφορά τους, με αίτηση η οποία θα βρίσκεται εξωτερικά του 

φακέλου, στo Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. (Νέα Χηλή, 

Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68131) έως και την Πέμπτη 2/7/2020  (ημερομηνία παραλαβής 

προσφορών από τη Γραμματεία). 

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι 

(6) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη στις 6/7/2020, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 10.30π.μ. στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του ΔΠΘ (Νέο Κτίριο, Ισόγειο της Σχολής Επιστημών Αγωγής) Νέα Χηλή, 

Αλεξανδρούπολη, T.K. 68131. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Εάν η αποσφράγιση δεν καταστεί 

δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 

Στη διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν εταιρείες ή προσωπικές επιχειρήσεις με 

αντικείμενο εργασιών ανάλογη με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας 

ανάθεσης. Το ΔΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 

τροποποιήσει ή να μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση 

των συμμετεχόντων, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης 

το ΔΠΘ δεν δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας. 
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Η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη σχετική 

πρόσκληση. 

Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών που αρχίζει από 

την υπογραφή της σύμβασης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με e-mail ή 

fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 

Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που 

ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης κα 

την πηγή χρηματοδότησης. 

 
Προϋπολογισμός: Δαπάνη ποσού εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά 

(128,59ευρώ) (Αναλυτικά 103,70 € + 24,89 € ΦΠΑ 24%). 

 
Ο φάκελος της Προσφοράς θα αναγράφει τα εξής: 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 
Ο Πρόεδρος 

του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Δ.Π.Θ. 

 

 

 
Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης 

 
 

  

                      Πιστό Αντίγραφο  

 

                 H Αν. Γραμματέας του Τμήματος 

 

 

 

                        Ελένη Παπανικολάου 

 

 

 

 

Προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Νέα Χηλή, ΤΚ 68131, Αλεξανδρούπολη 

 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 

 
«Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίων -Υποέργο14» 



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

«Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίων» για τις ανάγκες α) του μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος κ. 

Θεοδώρας Μπουμπόναρη 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 
Α/Α 

Είδος 

 
Είδος/Υπηρεσία 
προς προμήθεια 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Τεμάχια 

Κόστος/Τεμ 
άχιο (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 
αξία 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
αξία (Με 

ΦΠΑ) 

 
 
 
 

 
 

Κυανό του Μεθυλενίου 
100ml  

Χρωστική που χρησιμοποιείται για 
τον προσδιορισμό της μορφολογίας 
φυτικών ιστών 

1 11,2 11,20 13,89 

 

Lugol διάλυμα Ιωδίου 
100ml  

To Ιώδιο Lugol, επίσης γνωστό ως 
διάλυμα του Lugol, είναι ένα διάλυμα 
στοιχειακού ιωδίου και ιωδιούχου 
καλίου σε νερό που χρησιμοποιείται 
ως ένα αντιδραστήριο για την 
ανίχνευση αμύλου σε συνήθεις 
εργαστηριακές και ιατρικές 
εξετάσεις. 

1 8,9 8,90 11,04 

 
μικροσκοπικό 
παρασκεύασμα 
επιθηλίου 

μόνιμο μικροσκοπικό παρασκεύασμα 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

4 2,9 11,60 14,38 

 
μικροσκοπικό 
παρασκεύασμα ινώδη 
ιστού 

μόνιμο μικροσκοπικό παρασκεύασμα 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

4 2,5 10,00 12,40 

 
μικροσκοπικό 
παρασκεύασμα 
καρδιακού μυ 

μόνιμο μικροσκοπικό παρασκεύασμα 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

4 3,5 14,00 17,36 

 
μικροσκοπικό 
παρασκεύασμα λείου 
μυ 

μόνιμο μικροσκοπικό παρασκεύασμα 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

4 2,5 10,00 12,40 

 μικροσκοπικό 
παρασκεύασμα 
νευρικού ιστού 

μόνιμο μικροσκοπικό παρασκεύασμα 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

4 2,5 10,00 12,40 

 μικροσκοπικό 
παρασκεύασμα οστίτη 
ιστού/οστό 

μόνιμο μικροσκοπικό παρασκεύασμα 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

4 3,5 14,00 17,36 

 
μικροσκοπικό 
παρασκεύασμα 
σκελετικού μυ 

μόνιμο μικροσκοπικό παρασκεύασμα 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

4 3,5 14,00 17,36 

 
Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να 

παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου 

είναι δυνατό). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Έντυπο Προσφοράς 

«Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίων -Υποέργο 14» για τις ανάγκες α) του μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος 

κ. Θεοδώρας Μπουμπόναρη 

 

Προς: 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Χηλή, 

Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68131 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία του υποψηφίου : 

Επωνυμία: ………………………………………………………………………….… 

 

 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  : ……………… / ............................................... (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

 

Διεύθυνση: ……………………………………..……………………………………… 

 

 

Αριθμό τηλεφώνου........................................................................ (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

 

 

e-mail ............................................................................................. (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

 

Για τη Διαδικασία Προμήθειας με Απευθείας ανάθεση: «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίων - 

Υποέργο 14» για τις ανάγκες α) του μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος κ. Θεοδώρας Μπουμπόναρη 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Σ χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛ 
Ο χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

ΣΥΝΟΛΟ    
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