
 
 
 
 
     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΣΕΡΡΕΣ. 6-6-2018 
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ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ                                  Κάθε ενδιαφερόμενο           
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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός φορητού 
πεχαμέτρου-αγωγιμόμετρου (CPV:38416000-4) με τα παρελκόμενα  (redoxe electrode 
και redox calibration), και δέκα (10) Αντιδραστήρια DPD 1-3 για τη ανίχνευση 
χλωρίου στο νερό (CPV:33696300-8) » . 

Η Περιφερειακή ενότητα Σερρών σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει 

στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 

την προμήθεια ενός φορητού πεχαμέτρου-αγωγιμόμετρου (CPV:38416000-4) με τα 

παρελκόμενα (redoxe electrode και redox calibration), για μετρήσεις ph-redox-αγωγιμότητας 

στο νερό και δέκα  (10) Αντιδραστήρια DPD 1-3 για τη ανίχνευση χλωρίου στο νερό 

(CPV:33696300-8) για τις ανάγκες του Τμ. Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού 

ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό 1880,20€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία έχει εγκριθεί με την αρ.398/18 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με ΑΔΑ : ΩΛ2Η7ΛΛ-ΝΓΙ και τη σχετική «αποφάση 

ανάληψης υποχρέωσης» 1209 με ΑΔΑ: ΨΒΙΓ7ΛΛ-Λ71. 

Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά σε σφραγισμένο 

φάκελο, στο γραφείο 217, 2ος όροφος, Μεραρχίας 36 Σέρρες, ΤΚ62110, τηλ.2321350309, 

μέχρι και τις 14-6-2018 στις 14:00. Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, αρμόδιος 

υπάλληλος Μαγγενάκης Στ. Στην προσφορά σας να αναφέρονται πλήρη στοιχεία δηλ.: 

επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ/κή δ/νση, τηλ., fax, mail της επιχείρησής σας και ποσοστό ΦΠΑ των 

προς προμήθεια ειδών. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης την Παρασκευή   15-6-2018 και ώρα 09:00. 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕ Σερρών και στον 

πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕ Σερρών.   ΜΕΑ                                                
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 

     & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ    
       Α/Α 
      ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


