
 
ΠΡΟΣ:- Τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
              Ε ν τ α υ θ α  
 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσµάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής ∆ιαδικασίας 
Σύναψης Σύµβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προµήθεια 
Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και ∆ιαλυτών» (Αρ. ∆ιακ. 9/20). 

 
Σχετ.: Το υπ΄ αριθ. 2833/6902/37761/13.11.2020 έγγραφό σας µε το συνηµµένο Πρακτικό 3 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. 
 
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, σας ενηµερώνουµε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
178/19.11.2020  συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, 
όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ΄ αριθ. 3/2.11.2020 Πρακτικό, αποφάσισε οµόφωνα την 
έγκριση του ως άνω Πρακτικού που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  ∆ιαδικασίας Σύναψης 
Σύµβασης Κάτω των Ορίων για την «Προµήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και 
∆ιαλυτών» (Αρ. ∆ιακ. 9/20), στην οποία είχαν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι οι 
παρακάτω οικονοµικοί φορείς: 
 

Α/Α 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

Οικονοµικός φορέας 

180566 ΜΑΓΕΙΡΑΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ 

181695 Κ.Ν. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

182084 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

181702 ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

179946 ΜΠΙΜΠΛΗΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
179622 Π. ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
181864 HACH LANGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

182136 
IONPLUS ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 

179860 ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ∆ΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ 
182537 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
182144 ΤΕΚ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
Αρµόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη 
Τηλ.: 2610 969025 
Τelefax: 2610 996664 
E-mail:syglitos@upatras.gr 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α:   
Α∆ΑΜ:  
   

  Πάτρα  20    Νοεµβρίου  2020 

Αριθ. Πρωτοκόλλου:1265/38685 
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Επίσης, η Σύγκλητος στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε οµόφωνα την κατακύρωση 
του αποτελέσµατος  της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης Κάτω των 
Ορίων για την «Προµήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και ∆ιαλυτών» (Αρ. ∆ιακ. 9/20) 
στον οικονοµικό φορέα ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ∆ΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο Παράρτηµα IΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του ως άνω 
πρακτικού, εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων 
στην παράγραφο 3.4. της ∆ιακήρυξης 9/20 βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής 
και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και κοινοποιηθεί η 
απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσωρινό ανάδοχο. 

 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 
 
       ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 
 
 
Κοινοποίηση:  
- Γραµµατεία Πρυτανείας 
- Καθηγητή κ. ∆ηµήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονοµικών και Προγραµµατισµού  
- Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριµνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  ∆ιαδικασίας Σύναψης Σύµβασης  
Κάτω των Ορίων για την  

«Προµήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και ∆ιαλυτών» 
 (Αρ. ∆ιακ.: 9/20)   
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ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ Ε ∆ΕΜΑΓΚΟΣ ΟΕ 
 

Α/Α  
CAS 

NUMBER 
Περιγραφή 

Μονάδα 
µέτρησης 

(ζητούµενη 
συσκευασία) 

Τιµή µονάδας 
µέτρησης 

(ζητούµενης 
συσκευασίας) 

σε € χωρίς 
ΦΠΑ 

Ποσότητα 
Σύνολο σε € 
χωρίς ΦΠΑ 

66 1397-89-3 Amphotericin B, lyophilized 250 µg/mL 50 mL 35,00 4 140,00 

106   

CD DNA Methylation Bisulfite Kit is specially designed 
for bisulfite conversion of DNA with a fast and 
convenient procedure. Based on two-step reaction: CT 
Conversion, in-column desulphonation, the Kit can 
easily convert unmethylated cytosines into uracils 
within only 140min, with starting material 100pg - 2µg, 
and the recovery efficiency no less than 80%, the 
unmethylated cytosine conversion efficiency no less 
than 99%. The purified and converted DNA can be 
used directly for downstream analyses including 
endonuclease digestion, sequencing, microarrays, etc. 
All Kit components are subjected to stringent quality 
control ensuring the consistency and reproducibility of 
library preparation. 

48 rxns 164,00 1 164,00 

190 57-48-7 Fructose, BioUltra, ≥99.0% (HPLC) 250 g 38,02 1 38,02 

206 56-40-6 Glycine >99% For electrophoresis 1 Kg 25,00 6 150,00 

207 56-40-6 Glycine for Molecular Biology 1X5 Κg 125,00 2 250,00 

249   

KAPA Hyper Plus Kit(Library preparation, Illumina, 24 
rxns), Κιτ προετοιµασίας βιβλιοθήκης έτοιµης για 
χρήση σε εφαρµογές αλληλούχησης νέας γενιάς 
κατάλληλο για µικρά γονιδιώµατα (βακτήρια, ιοί), 
αµπλικόνια και πλασµίδια µε µικρό αρχικό όγκο έως 
και 1ng,Να χρησιµοποιείται τεχνολογία ενζυµατικού 
κατακερµατισµού του DNA και προσθήκης ειδικών 
αλληλουχιών (adapters) σε αντίδραση µέσα στο ίδιο 
φιαλίδιο. Το kit να περιλαµβάνει αντιδραστήρια για 
τον ενζυµατικό κατακερµατισµό του DNA Να περιέχει 
αντιδραστήρια για την προετοιµασία 24 δειγµάτων. Το 
τρέξιµο των δειγµάτων να γίνεται σε συσκευές 
αλληλούχισης νέας γενιάς. 

Kit / 24 samples 665,00 3 1.995,00 

251   

Ki-67 (D3B5) Rabbit mAbΜονοκλωνικό αντίσωµα 
κουνελιού για Ki-67 (D3B5), δοκιµασµένο για τεχνικές 
Ανοσοφθορισµού (Immunocytochemistry & Frozen) & 
Κυτταροµετρίας (F). Να αναγνωρίζει τα ενδογενή 
επίπεδα της ολικής Ki-67 πρωτεΐνης. Κλώνος D3B5. 
Να είναι κατάλληλο για δείγµατα Human, Mouse, Rat. 
Να παρέχεται σε διάλυµα που περιέχει 10 mM sodium 
HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% 
γλυκερόλη και λιγότερο από 0.02% νατραζίδιο. 

20 µL 179,00 1 179,00 

261   

KLF4 Antibody Πολυκλωνικό αντίσωµα κουνελιού για 
KLF4 δοκιµασµένο στην τεχνική western blot µε 
προτεινόµενη συγκέντρωση 1:1000. Να ανιχνεύει τα 
ενδογενή επίπεδα της ολικής LC3B πρωτεϊνης. 
Kατάλληλο για δείγµατα human, mouse, monkey. Να 
παρέχεται σε διάλυµα που περιέχει 10 mM sodium 
HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% 
glycerol. 

40 µL 237,00 1 237,00 

289   MEM Vitamin Solution (100×) 10 mL 32,00 2 64,00 
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Α/Α  
CAS 

NUMBER 
Περιγραφή 

Μονάδα 
µέτρησης 

(ζητούµενη 
συσκευασία) 

Τιµή µονάδας 
µέτρησης 

(ζητούµενης 
συσκευασίας) 

σε € χωρίς 
ΦΠΑ 

Ποσότητα 
Σύνολο σε € 
χωρίς ΦΠΑ 

300   

Midori green advance nucleic acid stain Να καθιστά 
δυνάτη τη χρώση νουκλεϊκών οξεών σε πηκτώµατα 
αγαρόζης. Να µην είναι καρκινογόνο και να έχει 
εξαιρετικά µικρή µεταλλαξικότητα.Να µην απαιτούνται 
ιδιαίτεροι χειρισµοί για την αποκοµιδή του. (Να µην 
θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να διατηρείται σε 
θερµοκρασία δωµατίου. Να διατίθεται ως τουλάχιστον 
20.000Χ σε υδατικό διάλυµα. Να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώµατος είτε µε 
την ενσωµάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του 
πριν την ηλεκτροφόρηση, είτε µε τη χρώση του 
πηκτώµατος µέσω της εµβάπτισης σε διάλυµα της 
χρωστικής µετά την ηλεκτροφόρηση.Να έχει 
τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία µε το βρωµιούχο 
αιθίδιο. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τον ίδιο 
εξοπλισµό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστηµα 
φωτογράφησης) που χρησιµοποιείται και το 
βρωµιούχο αιθίδιο. Να φθορίζει στο φάσµα του 
πράσινου. 

1 mL 117,80 6 706,80 

340   

Phospho-Chk1 (Ser345) (133D3) Rabbit mAb (PE 
Conjugate)Μονοκλωνικό αντίσωµα κουνελιού για 
Phospho-Chk1 (Ser345) (133D3) συνδεδεµένο µε PE 
δοκιµασµένο στις τεχνικές Κυτταροµετρίας (F). Να 
ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της Chk1 πρωτεΐνης 
µόνο όταν είναι φωσφορυλιωµένη στη σερίνη 345. Να 
είναι κατάλληλο για human, mouse, rat, monkey. 
Κλώνος 133D3. 

100 µL 510,00 1 510,00 

341   

Phospho-EGF Receptor (Tyr1068) (D7A5) XP® Rabbit 
mAbΜονοκλωνικό αντίσωµα κουνελιού για Phospho-
EGF Receptor (Tyr1068) (D7A5) δοκιµασµένο στις 
τεχνικές Ανοσοαποτύπωσης (Western), 
Ανοσοϊστοχηµείας (Paraffin), Ανοσοφθορισµού 
(Immunocytochemistry) και Κυτταροµετρίας (F). Να 
ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα του EGF receptor µόνο 
όταν είναι φωσφορυλιωµένα στην τυροσίνη 1068. Να 
είναι κατάλληλο για δείγµατα Human, Mouse, Rat, 
Monkey. Κλώνος D7A5. Να παρέχεται σε διάλυµα που 
περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM 
NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% γλυκερόλη και λιγότερο 
από 0.02% νατραζίδιο. 

100 µL 510,00 1 510,00 

342   

Phospho-mTOR (Ser2448) (D9C2) XP® Rabbit 
mAbΜονοκλωνικό αντίσωµα κουνελιού για Phospho-
mTOR (Ser2448) (D9C2) δοκιµασµένο στις τεχνικές 
Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοκατακρήµνισης 
(IP), Ανοσοφθορισµού (Immunocytochemistry). Να 
ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της mTOR πρωτεΐνης 
µόνο όταν είναι φωσφορυλιωµένη στη σερίνη 2448. 
Να είναι κατάλληλο για δείγµατα Rat, Chicken, Pig, 
Horse. Κλώνος D9C2. Να παρέχεται σε διάλυµα που 
περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM 
NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% γλυκερόλη και λιγότερο 
από 0.02% νατραζίδιο. 

100 µL 510,00 1 510,00 
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343   

Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Antibody. 
Πολυκλωνικό αντίσωµα που έχει παραχθεί σε κουνέλι 
έναντι της Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182). Να 
ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της p38 MAPK µόνο 
όταν είναι φωσφορυλιωµένη στις θέσεις Thr180 και 
Tyr182. Να µην αλληλεπιδρά µε τις αντίστοιχες 
φωσφορυλιωµένες θέσεις των SAPK/ JNK και p42/44 
MAPK. Να είναι δοκιµασµένο για τις εξής τεχνικές και 
µε προτεινόµενη αραίωση: Western Blotting 1:1000, 
Ανοσοκατακρήµνιση 1:50 , 
Ανοσοφθορισµό/Ανοσοκυτταροχηµεία (IF-IC) 1:400. 
Να είναι κατάλληλο για Human, Mouse, Rat, Monkey, 
D. melanogaster, Pig, S. cerevisiae. Να παρέχεται σε 
διάλυµα που περιέχει 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 
150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol. 

200 µL 459,60 1 459,60 

344   

Phospho-p53 (Ser15) (16G8) Mouse mAb (Alexa 
Fluor® 488 Conjugate) Μονοκλωνικό αντίσωµα 
ποντικού για Phospho-p53 (Ser15) (16G8) 
συνδεδεµένο µε Alexa Fluor® 488 δοκιµασµένο στις 
τεχνικές Κυτταροµετρίας (F). Να ανιχνεύει τα ενδογενή 
επίπεδα της p53 πρωτεΐνης µόνο όταν είναι 
φωσφορυλιωµένη στη σερίνη 15 και να µην 
αλληλεπιδρά µε τις p53 που είναι φωσφορυλιωµένες 
σε άλλες θέσεις. Να είναι κατάλληλο για human. 
Κλώνος 16G8. Να παρέχεται σε διάλυµα που περιέχει 
PBS (pH 7.2), < 0.1% νατραζίδιο & 2 mg/mL BSA. 

100 µL 510,00 1 510,00 

381   Protease inhibitors cocktail without metal chelators 1 mL 69,76 1 69,76 

383 39450-01-6 PROTEINASE K, RECOMBINANT, PCR GRADE 1.25 mL 80,00 2 160,00 

387   

Rab8A (D22D8) XP® Rabbit mAb Μονοκλωνικό 
αντίσωµα κουνελιού κλώνου D22D8 έναντι της Rab8A. 
Να ανιχνεύει τα ενδογενή συνολικά επίπεδα της 
Rab8A πρωτεΐνης. Να είναι κατάλληλο για τις εξής 
εφαρµογές και µε προτεινόµενη αραίωση: Western 
Blotting 1:1000, Immunoprecipitation 1:200, 
Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 1:200. 
Παρεχόµενο σε διάλυµα 10 mM sodium HEPES (pH 
7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και 
<0.02% νατραζίδιο. 

20 µL 237,00 1 237,00 
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442   

Subcloning effeciency DH5a chemically competent E. 
coli cells. Subcloning Efficiency™ DH5α™ Competent 
Cells are a versatile strain of chemically competent 
cells that provide a transformation efficiency of > 1 x 
106 cfu/µg plasmid DNA. Subcloning Efficiency™ 
DH5α™ Competent Cells are an economical solution 
for routine subcloning procedures or any application 
where the starting DNA is not limiting. Features of 
Subcloning Efficiency™ DH5α™ Competent Cells: • 
Designed for general, everyday use • Contain genetic 
markers useful for general applications Subcloning 
Efficiency™ DH5α™ Competent Cells are 
recommended for routine subcloning of genes into 
plasmid vectors but are not suitable for the generation 
of cDNA libraries. These economical cells yield >1 x 
106 transformants/µg control DNA per 50 µL reaction. 
Flexible cloning capabilities Subcloning Efficiency™ 
DH5α™ Competent Cells contain the following genetic 
markers resulting in these benefits: • lacZ∆M15 for 
blue/white color screening of colonies on plates 
containing X-gal or Bluo-gal • recA1 ensures increased 
insert stability and prevents unwanted recombination • 
endA1 improves the yield and quality of plasmid DNA 
prepared from minipreps • DH5α™ competent cells 
support replication of M13mp vectors but do not 
support plaque formation Genotype: F- Φ80lacZ∆M15 
∆(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17(rk-, mk+) 
phoA supE44 thi-1 gyrA96 relA1 λ- 

2 ml (4 x 0.5 mL) 72,00 1 72,00 

477 77-86-1 TRIS >99.8% Electrophoresis purity reagent 1 Kg 44,00 1 44,00 

478 77-86-1 TRIS ULTRAPURE FOR BUFFER SOLUTIONS 1 Kg 44,00 8 352,00 

479 77-86-1 TRIS Ultrapure, electrophoresis reagent 1 Kg 44,00 4 176,00 

480   TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER (10x) 1 L 52,48 3 157,44 

491   

UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 
(25:24:1, v/v) is used in the purification of nucleic 
acids. This reagent consists of highly pure chloroform, 
isoamyl alcohol, and UltraPure™ Phenol saturated with 
Tris-HCl. When mixtures are extracted with 
Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol, proteins are 
denatured and collected in the organic phase or at the 
interphase, while nucleic acids remain in the aqueous 
phase. UltraPure™ Phenol:Chloroform:lsoamyl Alcohol 
contains no preservatives. It is packaged under an 
inert gas in shatter-resistant, plastic-coated amber 
bottles. 

400 mL 135,68 1 135,68 
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ΦΠΑ 

501   

α-Tubulin Antibody Πολυκλωνικό αντίσωµα α-
Τουµπουλίνης που έχει παραχθεί σε κουνέλι, ικανό να 
ανιχνεύει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής πρωτεΐνης 
της α-τουµπουλίνης και να µην εµφανίζει 
διασταυρούµενη αλληλεπίδραση µε την 
ανασυνδυασµένη β-τουµπουλίνη. Κατάλληλο για 
δείγµατα: Ανθρώπου, Ποντικού, Αρουραίου, Πιθήκου, 
D. melanogaster, Βοοειδούς. Κατάλληλο για τις εξής 
εφαρµογές και συνιστώµενες αραιώσεις: Western 
Blotting (1:1000), Immunohistochemistry (Paraffin) 
(1:50), Immunofluorescence (Immunocytochemistry) 
(1:25), Flow Cytometry (1:25) Να παρέχεται σε 
διάλυµα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM 
NaCl, 100 µg/ml BSA και 50% γλυκερόλη. Παρεχόµενο 
σε συσκευασία των 100µL κατάλληλη για 10 western 
blots. 

100 µL 317,00 1 317,00 

506   

β-Actin (13E5) Rabbit mAb, Μονοκλωνικό αντίσωµα 
κουνελιού έναντι της β-Actin. Να ανιχνεύει τα ενδογενή 
επίπεδα της Total β-Actin και να µην αλληλεπιδρά µε 
α-σκελετικές, α-καρδιακές, α-αγγειακές λείες ή γ-
εντερικές λείες µυικές ισοµορφές. Ως ανοσογόνο να 
έχει χρησιµοποιηθεί ένα συνθετικό πεπτίδιο που 
αντιστοιχεί στα αµινοξικά κατάλοιπα κοντά στο 
αµινοτελικό άκρο της b-actin πρωτεϊνης του 
ανθρώπου. Να αναγνωρίζει τους αντίστοιχους 
αντιγονικούς επιτόπους του ανθρώπου, ποντικού, 
αρουραίου, πιθήκου, βοειου και γουρουνιού. Να είναι 
πιστοποιηµένο (validated) για χρήση στις τεχνικές 
Ανοσοαποτύπωσης (Western), Ανοσοϊστοχηµείας 
(IHC-Paraffin), Ανοσοφθορισµού 
(Immunocytochemistry) και κυτταροµετρίας ροής (F). 
Να παρέχεται σε διάλυµα που περιέχει 10 mM sodium 
HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% 
glycerol και <0.02% νατραζίδιο. 

100 µL 410,95 1 410,95 

509   
∆ιάλυµα λύσης ερυθρών για αποµόνωση λευκών 
αιµοσφαιρίων Πυκνό διάλυµα 10x 

100 mL 88,80 4 355,20 

Α/Α  
CAS 

NUMBER 
Περιγραφή 

Μονάδα 
µέτρησης 

(ζητούµενη 
συσκευασία) 

Τιµή µονάδας 
µέτρησης 

(ζητούµενης 
συσκευασίας) 

σε € χωρίς 
ΦΠΑ 

Ποσότητα 
Σύνολο σε € 
χωρίς ΦΠΑ 
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511   

∆ιάλυµα τρυψίνης-EDTA 1X σε PBS χωρίς Ασβέστιο 
και Μαγνήσιο, χωρίς PhenolRed Trypsin EDTA 1X σε 
PBS χωρίς Ca, Mg,Phenol Red, pH 7.1 ± 0.3, 280 
mOsm/kg ± 10 %. Να έχει ελεχθεί για βακτήρια σε 
αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες καθώς και για 
µύκητες και σακαχαροµύκητες. Να έχει δοκιµαστεί για 
αποκόλληση κυττάρων µε την κυτταρική σειρά L929. 
Να είναι έτοιµο προς χρήση και να διατίθεται σε 
συσκευασία 500 ml. Να έχει διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον 24 µήνες. 

FL/500 mL 45,00 6 270,00 

     
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
9.180,45 

     
ΦΠΑ 24% 2.203,31 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
11.383,76 
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