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To Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με 
τίτλο «Επιστημονικά όργανα (υποέργο 4) για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.» με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής ανά 
είδος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το Τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλέφωνο πληροφοριών: 25310 39621, Υπεύθυνη: Ιωάννα Καραπάνου) ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος.
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν την προσφορά τους στη Γραμματεία 
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. είτε αυτοπροσώπως ή με κούριερ 
(Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) (secr@phyed.duth.gr) έως και την 
Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

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 ίων προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις 16 Ιουνίου 2020 
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο γραφείο της Γραμματείας, κτίριο ΤΕΦΑΑ.

Α/Α 
Είδος

Είδος/Υπηρεσία προς 
προμήθεια CPV Τεμάχια

Κόστος/ 
Τεμάχιο 
(χωρίς 
ΦΠΑ)

Συνολική 
αξία (χωρίς 

ΦΠΑ)

Συνολική 
αξία (Με 

ΦΠΑ)

1 Καρδιοσυχνόμετρο 33123210-3 2 84,67 € 169,34 209,98

2 Τροχήλατο Πιεσόμετρο 33123100-9 1 290,32 € 290,32 360,00

mailto:secr@phyed.duth.gr


3

Φορητό μηχάνημα 
μέτρησης της 
συγκέντρωσης του 
γαλακτικού στο αίμα

38434520-7 1 298,4 298,40 370,02

4

Ανατομική μάσκα 
προσώπου, σιλικόνης με 
ιμάντες πρόσδεσης 
κεφαλιού για 
εργοσπυρομέτρηση

33120000-
7 1 201,61 201,61 250,00

5

Πομποί Polar Τ31 για 
τηλεμετρική καταγραφή 
της καρδιακής 
συχνότητας

33123210-
3 5 95 475,00 589,00

1434,67 1.778,99

Προϋπολογισμός:
■ Χίλια τετρακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (1.434,67 €) χωρίς ΦΠΑ
■ Χίλια επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (1.778,99 €) με ΦΠΑ 24%

Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία ενενήντα (90) ημερών που αρχίζει από την κατακύρωση στον 
ανάδοχο.
Η συμμετοχή στη διαδικασία υπορεί να οδηγήσει σε απόφαση απευθείαν ανάθεσης προμήθειαν. Το ΔΠΘ διατηρεί την 
πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/ και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΔΠΘ δε δεσμεύεται για την 
υλοποίηση της προμήθειας.
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 προμήθειας και την πηγή χρηματοδότησης.

Η Κοσμήτορας της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Eleni 
Douda

Digitally signed 
by Eleni Douda 
Date: 2020.06.02 
13:40:45 +03'00’

Καθηγήτρια Ελένη Δούδα

Συνημμένα:
Τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους

Εσωτερική διανομή:
-Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α 
Είδος

Είδος/Υπηρεσία προς 
προμήθεια Τεχνικές Προδιαγραφές

1 Καρδιοσυχνόμετρο
Πομπός καρδιακής συχνότητας με ζώνη και πρωτόκολλο 
επικοινωνίας ΑΝΤ+, Συμβατός με διάφορα fitness apps, Κατάλληλος για 
κολύμβηση — μετάδοση δεδομένων 5 kHz, Συμβατό με διάφορα κινητά iOS 
και Android, Μέγεθος: 65-93 cm.

2 Τροχήλατο Πιεσόμετρο
Με πιστοποιημένη ακρίβεια ±3% mmHg, χωρίς υδράργυρο και χωρίς latex, 
να περιλαμβάνεται περιχειρίδα ενηλίκων, με εγγύηση καλιμπραρίσματος 
εφ' όρου ζωής

3

Φορητό μηχάνημα 
μέτρησης της 
συγκέντρωσης του 
γαλακτικού στο αίμα

Το φορητό μηχάνημα μέτρησης της συγκέντρωσης του γαλακτικού 
στο αίμα να:
• μετρά το γαλακτικό στο αίμα με ενζυμική αμπερομετρική μέθοδο.
• μετρά το γαλακτικό στο αίμα με την απαίτηση πολύ μικρής 
ποσότητας αίματος, 0,2 μΙ.
• δίδει το αποτέλεσμα σε 10 δευτερόλεπτα.
• έχει τη δυνατότητα μέτρησης εύρους συγκεντρώσεων του 
γαλακτικού στο αίμα τουλάχιστον από 0,5 έως 23 mmol/L.
• είναι φορητό για χρήση εκτός εργαστηρίου.
• έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 400 μετρήσεων.
• λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 10-45 °C

4

Ανατομική μάσκα 
προσώπου, σιλικόνης με 
ιμάντες πρόσδεσης 
κεφαλιού για 
εργοσπυρομέτρηση

Η μάσκα να:
• είναι μεγέθους extra small.
• έχει ανατομικό σχεδίασμά για καλή εφαρμογή στο πρόσωπο.
• έχει πατούρα «σφράγισης» για το πρόσωπο για την αποφυγή 
διαρροής των εισπνεόμενων και των εκπνεόμενων αερίων. 
Ανατομική μάσκα προσώπου, σιλικόνης με ιμάντες πρόσδεσης 
κεφαλιού για εργοσπιρομέτρηση.

5

Πομποί Polar Τ31 για 
τηλεμετρική καταγραφή 
της καρδιακής 
συχνότητας

• Ο πομπός να είναι αδιάβροχος για χρήση στο νερό.
• Ο πομπός να είναι συμβατός με το σύστημα τηλεμετρικής 
καταγραφής της καρδιακής συχνότητας Hosand.



Προς

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

του Αημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τομέα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στοιχεία του υποψηφίου (υποχρεωτική αναγραφή)'.

Επωνυμία:........................................................................................ ................

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:................................................................................................

Διεύθυνση:................................................................. . .......................... ..........

Αριθμό τηλεφώνου:........................................ ...............................................

e-mail:............................................................................ .......................... . ......

Για τη διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με «Απευθείας ανάθεση» :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Επιστημονικά όργανα (υποέργο 4) για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
* Οι τιμές αναγράφονται σε, ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο 
Χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Υπογραφή/Σφραγίδα


