
 

 

 

 

Α.Π. 8229 

22 Δεκεμβρίου 2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (I.T.E. 

- Ι.Μ.Β.Β.) στο πλαίσιο του έργου «Σύσταση και οργάνωση εξειδικευμένου εργαστηρίου για την 

ανάλυση Αρχαίου DNA», που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και έχει διάρκεια από 

03/07/2014 έως 02/06/2016 προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα παρακάτω είδη 

εργαστηριακής προστασίας: 

 1-2 Αναπνευστικές συσκευές θετική πίεσης τύπου Versaflo Jupiter με αιγίδα ή αντίστοιχο με 

όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα/τμήματα για άμεση χρήση 

 1-3 ασπίδες προσώπου (face shields) με ευρύ οπτικό πεδίο, χαμηλή αντίσταση αναπνοής, 

άνετη (μειωμένη συσσώρευση θερμότητας και ιδρώτα), ανθεκτική σε τριβές 

 Καλύμματα κεφαλής-προσώπου με/για υποστηρικτική στεφάνη 

 Κράνος προστασίας προσώπου 

 Μάσκες αναπνοής (χειρουργικού τύπου, μιας χρήσης) 

 Σκούφους κεφαλής (κάλυμμα μαλλιών, μιας χρήσης)  

 Μάσκες σιλικόνης με φίλτρα για χημικά 

 Γυαλιά προστασίας από χημικά 

 Καλύμματα υποδημάτων αντιολισθητικά (ποδονάρια, μιας χρήσης) 

 Καλύμματα μανικιών (μιας χρήσης) 

 Γάντια ελαστικά υψηλής αντοχής (χειρουργικού τύπου) 

 Ολόσωμες φόρμες με κουκούλα ιατροδικαστικού τύπου (πχ. Tyvek, tychem, 3Μ 4545 και 

4510 ή αντίστοιχο), σε μεγέθη S, L, 5XL 

 Ποδιά ανθεκτική σε χημικά (χλωρίνη, ασθενή οξέα) 

 Ενδύματα χειρουργικού τύπου για χρήση κάτω από ολόσωμες φόρμες ιατροδικαστικού τύπου 

(εσώρουχα τύπου προπόνησης/φόρμες/ παντελόνια, κάλτσες) 

 Σαμπό εργαστηρίου/χειρουργείου με λουράκι σταθεροποίησης,  σε μεγέθη 38/40/43 

 κολλητική -καθαριστική επιφάνεια/χαλάκι εισόδου κατακράτησης ρύπων 

 κροσσοί απομόνωσης χώρου 
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Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

Nα είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από συνθετικά υλικά και άνετα στην εφαρμογή. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δαπάνης: 4.065,04 € (τέσσερις χιλιάδες εξήντα πέντε και μηδέν 

τέσσερα ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ, 5.000,00 €).  

Θα γίνουν δεκτές προσφορές ανά είδος, καθώς και εναλλακτικές προσφορές  
 

Πληροφορίες για κατάθεση προσφορών: 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης TK 70013 
κ. Χριστιάννα  Χουλάκη 
email: choulaki@imbb.forth.gr 
 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08/01/2016 

 

Για το ITE‐IMBB 
Νεκτάριος Ταβερναράκης 

Διευθυντής ΙΜΒΒ 
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