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ΕΝΣΤΠΟ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (Ε.5-05/1) 
 

ΥΗΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΤΓΚΡΙΗ:  EIM-ΤΕΜ-022 (MES-INT-312) 

«Διακρίβφζη υηθιακού θερμομέηροσ με αιζθηηήρα ηύποσ Pt100, με διακριηική ικανόηηηα 

0,01
 o

C,  ζε 7 ζημεία θερμοκραζίας, ζηο εύρος από -40 
ο
C  έφς 150 

o
C» 

 

1. Περιγραθή και Όροι σμμεηοτής 
  

Το Επγαζηήπιο Θεπμοκπαζίαρ – Υγπαζίαρ ηος ΕΙΜ ππογπαμμαηίζει να διοπγανώζει ζσήμα 

διεπγαζηηπιακήρ ζύγκπιζηρ ζύμθυνα με ηα κάηυθι ζηοισεία: 
 

 Διακπίβυζη τηθιακού θεπμομέηπος με αιζθηηήπα ηύπος Pt100, διακπιηικήρ ικανόηηηαρ 0,01 
ο
C  

 Πεπίοδορ έναπξηρ (πποζεγγιζηικά): Αύγοςζηορ 2014 

 Οι μεηπήζειρ θα ππαγμαηοποιηθούν διαδοσικά από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ. Το επγαζηήπιο θεπμοκπαζίαρ 

ηος Ε.Ι.Μ., θα διακπιβώζει ηο θεπμόμεηπο ζηην απσή και ζηο ηέλορ ηηρ διακίνηζηρ ηος. 

 Τα ζςμμεηέσονηα επγαζηήπια μποπούν να επιλέξοςν ηοσλάτιζηον πένηε (5) από ηα παπακάηυ ζημεία 

θεπμοκπαζίαρ: -20 
ο
C, 0 

ο
C, 30 

ο
C, 60 

ο
C, 90 

ο
C, 120 

ο
C, 150 

ο
C (Υποσπευηικά όμυρ ππέπει να 

πεπιληθθεί η θεπμοκπαζία ηυν 0 
ο
C)  

Η ζςμμεηοσή κάθε ενδιαθεπόμενος ζηο ζσήμα θα ππαγμαηοποιηθεί με ηοςρ εξήρ όποςρ: 
 

1. Κόζηορ ζςμμεηοσήρ:   593 € (πλέον ΦΠΑ 23%). 

2. Κάλςτη ηηρ δαπάνηρ αποζηολήρ και αζθάλιζηρ μεηαθοπάρ ηος εξοπλιζμού μέηπηζηρ.  

3. Κάλςτη ηηρ δαπάνηρ αποζηολήρ ηηρ ηελικήρ έκθεζηρ αποηελεζμάηυν ζηο ζςμμεηέσον επγαζηήπιο. 

4. Πληπυμή ηος κόζηοςρ ζςμμεηοσήρ ζηο ΕΙΜ με ηην ολοκλήπυζη ηος ζσήμαηορ και ηην κοινοποίηζη 

έκδοζηρ ηηρ ηελικήρ Έκθεζηρ Αποηελεζμάηυν. 

Σημειώνεηαι όηι ηο ανυηέπυ κόζηορ ζςμμεηοσήρ μειώνεηαι με έκπηυζη 30% μόνο για ςπο-διαπίζηεςζη ή 

διαπιζηεςμένα επγαζηήπια (ζηο ίδιο ή/και ζε άλλα πεδία μέηπηζηρ), οπόηε  διαμοπθώνεηαι ζε 415 € (πλέον 

ΦΠΑ 23%). 

Σε πεπίπηυζη ενδιαθέπονηορ ζςμμεηοσήρ, παπακαλούμε όπυρ ζςμπληπώζεηε ηα απαπαίηηηα ζηοισεία 

ζηο πεδίο αποδοσήρ ηος ενηύπος.  

Πποθεζμία επιζηποθήρ ηος ζςμπληπυμένος ενηύπος ζηο ΕΙΜ: 01-08-2014 (e-mail:info@eim.gr & 

kokkini@eim.gr και fax: 2310 569 996) 

Σίνδορ, 21-07-2014 

 

Εςμοπθία Κοκκίνη 

Πποφζηαμένη Επγαζηηπίος Θεπμοκπαζίαρ - Υγπαζίαρ  

Σςνηονιζηήρ Σσήμαηορ Διεπγαζηηπιακήρ 
 

2. Αποδοτή σμμεηοτής 
Ονομαζία και Διεύθσνζη Εργαζηηρίοσ 

 
 

Διαπιζηεςμένο/ςπό διαπίζηεςζη (ζηο ίδιο ή ζε άλλα πεδία/μεγέθη μέηπηζηρ) ΝΑΙ ___ ΟΦΙ ___ 
 

Αρμόδιος & ηοιτεία Επικοινωνίας 

 

Τηλ.:  Fax  e-mail  

ηοιτεία & Τπογραθή Εκπροζώποσ:        Ημερ/νία:   

       
 


