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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΝΟΤΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 
Σο Σμιμα Βιοιατρικισ Ζρευνασ του Ινςτιτοφτου Μοριακισ Βιολογίασ & Βιοτεχνολογίασ, του Ιδρφματοσ 
Σεχνολογίασ και Ζρευνασ, που βρίςκεται ςτα Ιωάννινα, προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ να 
εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ με τθν υποβολι προςφοράσ για τθν προμικεια  «Ενόσ Ολοκλθρωμζνου 
ςυςτιματοσ κυτταροκαλλιεργειϊν και ανάλυςθσ νουκλεικϊν οξζων που περιλαμβάνει:  
 
Α. Δφο (2)  ΕΠΩΑΣΙΚΟΤ ΚΛΙΒΑΝΟΤ CO2  
Β. Μία (1) ΤΚΕΤΗ ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΝΟΤΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΣΕΪΝΩΝ  
 
Ποιοτικά χαρακτηριςτικά 
 
Α. Επωαςτικοί κλίβανοι CO2 

 Εςωτερικά να είναι καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο ατςάλι 

 Οι γωνίεσ ςτο εςωτερικό του καλάμου να είναι ςτρογγυλεμζνεσ για εφκολο κακαριςμό 

 Να διακζτουν κερμαντικά ςτοιχεία και μόνωςθ fiberglass που να περιβάλλουν όλεσ τισ πλευρζσ 
του καλάμου, με αποτζλεςμα μεγαλφτερθ ομοιομορφία τθσ κζρμανςθσ και πιο γριγορο χρόνο 
επαναφοράσ 

 Όλεσ οι λειτουργίεσ των κλιβάνων να ελζγχονται από ενςωματωμζνο μικροεπεξεργαςτι 

 Να διακζτουν ψθφιακι οκόνθ όπου εμφανίηονται οι ενδείξεισ τθσ κερμοκραςίασ και του CO2 

 Σο εφροσ CO2  να είναι 0 - 20% 

 RH  από περιβάλλον ζωσ 95% ςτουσ 37C 

 Σο εφροσ κερμοκραςίασ να είναι +5C από κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ζωσ +50C  

 Ομοιομορφία κερμοκραςίασ  0,2C ςτουσ + 37C 

 Ο ζλεγχοσ του CO2 να γίνεται από αιςκθτιρα κερμικισ αγωγιμότθτασ 

 Οι αιςκθτιρεσ να βρίςκονται μζςα ςτο κάλαμο 

 Η χωρθτικότθτα των κλιβάνων να είναι περίπου 185 λίτρα 

 Οι κλίβανοι να ςυνοδεφονται από 4 ράφια ζκαςτοσ και να μποροφν να δεχκοφν μζχρι 17 

 Να διακζτουν γυάλινθ εςωτερικι πόρτα θ οποία να εφαρμόηει πάνω ςε μια φλάντηα ςιλικόνθσ 
ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ τζλεια μόνωςθ 

 Ο μθχανιςμόσ κλειδϊματοσ τθσ πόρτασ να είναι τοποκετθμζνοσ εξωτερικά ϊςτε να 
αποφεφγονται οι επιμολφνςεισ 

 Να διακζτουν ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ και οπτικοφσ και ακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ που κα 
ενθμερϊνουν τον χριςτθ για τυχόν προβλιματα. Επίςθσ να διακζτουν κουμπί για παφςθ του 
ςυναγερμοφ 
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 Να εμφανίηεται γραπτό μινυμα ςτθν οκόνθ του πίνακα ελζγχου που να περιγράφει τθν 
κατάςταςθ του ςυςτιματοσ 

 Να διακζτουν εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα φιλτραρίςματοσ HEPA για 100% φιλτραριςμζνο αζρα. 
Όλοσ ο αζρασ του καλάμου να φιλτράρεται από φίλτρο HEPA κάκε 60 sec 

 Διαςτάςεισ εςωτερικζσ περίπου 55x50x70cm (ΠΧΒΧΤ) 

 Διαςτάςεισ εξωτερικζσ περίπου 70x65x100cm (ΠΧΒΧΤ) 
 
Β. υςκευή ποςοτικοποίηςησ νουκλεϊκών οξζων και πρωτεϊνών 

 Η ποςοτικοποίθςθ να βαςίηεται ςτον προςδιοριςμό φκοριςμοφ 

 Για τθν ποςοτικοποίθςθ να χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα assay με βαφζσ που φκορίηουν όταν 
ενωκοφν με DNA, RNA ι πρωτεΐνεσ 

 Να είναι εκλεκτικόσ ο προςδιοριςμόσ και να προςδιορίηεται θ ςυγκζντρωςθ του μορίου που 
ενδιαφζρει και όχι προςμίξεων 

 Να μπορεί να προςδιορίςει με ακρίβεια ςυγκεντρϊςεισ τθσ τάξεωσ 10pg/μL DNA και 12,5μg/mL 
για πρωτεΐνθ 

 Η ποςοτικοποίθςθ να μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε 5 λεπτά ι και λιγότερο 

 Να ζχει δυναμικό εφροσ 5 τάξεισ μεγζκουσ 

 Να ζχει πθγζσ φωτόσ μπλε και κόκκινο LED 

 Να διακζτει φίλτρα διζγερςθσ ςτα εξισ μικθ κφματοσ περίπου:400-490nm και  
570-645nm και τα εξισ φίλτρα εκπομπισ ςτα εξισ μικθ κφματοσ περίπου: 510–580 nm και 
655–725 nm 

 Οι ανιχνευτζσ να είναι φωτοδίοδοι με ικανότθτα μζτρθςθσ από 300–1000 nm τουλάχιςτον 

 Να δζχεται ςωλθνάκια 500μl 

 Οι διαςτάςεισ τθσ ςυςκευισ να μθν υπερβαίνουν τα 12 cm × 17 cm × 5 cm και το βάροσ του να 
μθ υπερβαίνει τα 250g 
 

ΠΑΡΑΔΟΗ: Η παράδοςθ κα γίνει ςτο κτιριο του ΙΜΒΒ-ΒΕ ςτα Ιωάννινα. Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το διάςτθμα του ενόσ (1) μθνόσ. 
EΓΓΤΗΗ: τθν προςφορά να αναγράφεται ο χρόνοσ εγγφθςθσ, ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι 
μικρότεροσ από τον ζνα (1) χρόνο 
SERVICE: τθν προςφορά να αναφζρονται οι υπθρεςίεσ service τθσ εταιρείασ. Ελάχιςτοσ χρόνοσ 
δωρεάν service ζνασ (1) χρόνοσ 
 
Κριτήριο επιλογήσ ενδιαφερομζνων: Κριτιριο επιλογισ κα είναι θ ςυμφερότερθ προςφορά 
Ημερομηνία λήξησ των προςφορών: 13 Ιουλίου 2016, ώρα 14:00 
Παρακαλοφμε οι προςφορζσ να υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςτθ δ/νςθ: impempi@gmail.com 
 
Πληροφορίεσ: Iωάννα Μπζμπη, τηλ. 2651007352  
Aγγελική Μαγκλάρα, τηλ. 2651007818 
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