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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣYΣΤΗΜΑΤΟΣ REAL-TIME PCR 

 

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος Real-time PCR  για τις ανάγκες του Εργαστηρίου 

Γενετικής Ταυτοποίησης με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

  

o Τήξη Υψηλής Ανάλυσης : Nα διατίθεται ως στάνταρ, με ικανότητα διάκρισης SNP κλάσης 

IV στο  99,9% των περιπτώσεων 

o Όγκος ανά πηγάδι: Διακριβωμένος για 5 έως 20 μl 

o Ευαισθησία Ανίχνευσης:  1 αντίγραφο 

o Ομοιογένεια Θερμοκρασίας:  ±0.1˚C 

o Εύρος Θερμοκρασίας:  35 έως 100˚C 

o Μέσος ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας:  5,5˚C/sec 

o Σύστημα Θέρμανσης:  Ειδικά σχεδιασμένο μπλοκ,  Peltier-based με κυκλοφορούμενο 

αγώγιμο υγρό στο εσωτερικό του block ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή θερμική ομοιομορφία 

o Σχεδιασμός μπλοκ:  Μπλοκ 48-πηγαδιών με την ίδια γεωμετρία όπως αυτή των 384-

πηγαδιών  

o Αναλώσιμα:  Κατάλληλες  πλάκες των 48-πηγαδιών και οπτικά αυτοκόλλητα σφράγισης 

o Οπτικό σύστημα: Διπλό (δύο συστοιχίες των 48 LED) σύστημα διέγερσης (452–486 nm and 

542–582 nm) και ανίχνευση με  CCD camera 

o 4 φίλτρα εκπομπής (505–545nm, 562–596nm, 604–644nm, 665–705nm) 

o Εργοστασιακά βαθμονομημένες χρωστικές: SYBR®, FAMTM, HEXTM, ROXTM και Cy® 5. 

Να υποστηρίζονται επιπλέον χρωστικές ουσίες, εντός των παραπάνω περιοχών εύρους 

μήκους κύματος των φίλτρων, χωρίς να απαιτηθεί επιπλέον βαθμονόμηση 

o Παθητικές χρωστικές αναφοράς: Να υποστηρίζεται η χρήση της ROXTM προαιρετικά 

o Χρήση προσαρμοζόμενου ελέγχου του LED φωτισμού ώστε  να  ομαλοποιεί τις μεταβολές 

στο φθορισμό σε όλα τα πηγάδια του block, σε κάθε κύκλο του προγράμματος, παρέχοντας 

ειδική ρύθμιση για κάθε LED  

o Συλλογή δεδομένων: Δεδομένα να συλλέγονται σε όλα τα τέσσερα φίλτρα για όλα τα 

πηγαδάκια, ανεξαρτήτως της διαμόρφωσης της πλάκας. Η διαμόρφωση της πλάκας να 



ΑΔΑ: 618ΤΟΞ3Μ-ΔΣ1



 

 

                       Σοφ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση 141 23  Τηλ.: 210 2845940  Fax: 210 2840740 E-mail:inst.itap@nagref.gr 

 

μπορεί να μεταβληθεί, για την ανάλυση δεδομένων, αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 

προγράμματος.  

o Η ανάλυση της καμπύλης τήξης να υποστηρίζει τη συνεχή συλλογή δεδομένων σε ένα μόνο 

φίλτρο για την παροχή αυξημένου αριθμού σημείων δεδομένων και μειωμένο χρόνο 

εκτέλεσης  

o PCR χρόνος εκτέλεσης (στάνταρ πρόγραμμα): 40 κύκλοι σε λιγότερο από 40 λεπτά  

o PCR χρόνος εκτέλεσης (FAST πρόγραμμα):  40 κύκλοι σε λιγότερο από 20 λεπτά  

o Δυναμικό Εύρος:  > 9 logs 

o Bαθμονόμηση:  Να μην απαιτείται 

o Eγκατάσταση:  Άμεση τοποθέτηση και λειτουργία από έμπειρο ή αρχάριο χρήστη 

o Ακρίβεια: Ικανότητα διάκρισης 5.000 και 10.000 αντιγράφων (copies) με βεβαιότητα 99% 

o Τάση:  100 – 240 V  

o Συχνότητα: 50/60 Hz  

o Λογισμικό συστήματος:  Να περιλαμβάνεται λογισμικό πολλαπλών αδειών χρήσης χωρίς 

επιπλέον κόστος, συμβατό με το πρότυπο MIQE (Minimum Information for Publication of 

Quantitative Real-Time PCR Experiments). 

o Ο εξοπλισμός  να  παραδοθεί σε σύνδεση και πλήρη λειτουργία με σύγχρονο φορητό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (Windows 10, Επεξεργαστής τουλάχιστον core i5)  για την πλήρη 

και σύμφωνη με τις προδιαγραφές λειτουργία του. 

o Υποστηριζόμενες εφαρμογές:  Όλες οι εφαρμογές  να υποστηρίζονται. Οι εφαρμογές  να 

περιλαμβάνουν απόλυτη ποσοτικοποίηση, σχετική ποσοτικοποίηση, Διαχωρισμός 

αλληλουχιών, Τήξη Υψηλής Ανάλυσης (HRM)  

o Διαστάσεις: περίπου (ΠxΒxΥ) 35 cm x 35 cm x 40 cm  

Να συνοδεύεται από  ειδική πλατφόρμα για τη φόρτωση των δειγμάτων στην πλάκα των 48-

πηγαδιών, χρησιμοποιώντας οπίσθιο φωτισμό, ώστε να μπορεί ο χρήστης να διακρίνει σε ποια 

πηγάδια έχει τοποθετηθεί δείγμα και σε ποια όχι καθώς και από φυγόκεντρο με κεφαλή 

συμβατή με την πλάκα των 48-πηγαδιών. 

Να παρέχεται  με 200  τουλάχιστον κατάλληλες πλάκες των 48-πηγαδιών και τα αντίστοιχα 

οπτικά αυτοκόλλητα σφράγισης. 

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.  

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο Τεχνικό και να 

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

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει επιστολή του κατασκευαστή οίκου προς 

την Υπηρεσία μας που να δηλώνει ότι έλαβε γνώση για τη συμμετοχή του προσφέροντος είδους 

στη  συγκεκριμένη πρόσκληση. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

1. Να παρασχεθεί εγκατάσταση του εξοπλισμού και εκπαίδευση στο χώρο της εγκατάστασης από 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας (ανταλλακτικά και εργασία να περιλαμβάνονται) για δύο 

(2) έτη τουλάχιστον, καθώς και εγγύηση για την παροχή ανταλλακτικών ή τεχνική υποστήριξη για 

δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

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

αυτό, οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση είναι υποχρεωμένοι – επί ποινή απόρριψης – να 

καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την Τεχνική Προσφορά. 

 

Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 

αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων την 29.07.2019 στις 11.00 π.μ. στα γραφεία του 

Ινστιτούτου, Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση. 

    

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων 

Οι οικονομικές προσφορές, που θα συνοδεύονται α) με φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

β) με αντίγραφα των Ποινικών Μητρώων του Νόμιμου Εκπροσώπου καθώς και των μελών του ΔΣ, 

γ) με αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές  και δ) με συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη 

δήλωση, μπορεί να υποβάλλονται μέχρι τις 26/07/2019 και ώρα 13:00 στην έδρα του Ι.Τ.Α.Π  

(Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση 141 23) 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  
        Τακτική Ερευνήτρια  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Προς: Ινστιτούτο                            , ΤΚ               , τηλ.                για την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος «……………….» 

Επώνυμο : 

Όνομα & επώνυμο πατέρα : 

Όνομα & επώνυμο μητέρας : 

Ημερομηνία γέννησης : 

Τόπος γέννησης : 

Τόπος κατοικίας : 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας : 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016 του άρθρου 73 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4605/2019. 2.  Δεν τελώ υπό κοινή 

εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

4. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις μου, που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

                                                                                                           Ο ΔΗΛΩΝ 

 

 

                                                                                                           (υπογραφή) 
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