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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πάτρα 26-1-2017
Αρ πρωτ : 1008

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: Τέρμα Λεωφόρου Ιπποκράτους
Π.Γ.Ν Πατρών (Ρίο)
: 26500
: Σ.Θεοχάρης
: 2610635914
: 2610635943
: patra@ekab.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/2/2017,
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

33140000-0,31711140-6,33141760-5,33157000-3,39512100-5
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

120 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1311,1439

887 ΑΔΑ: ΩΝ2ΘΟΡ1Π-ΑΗΣ
889 ΑΔΑ: 6ΓΗΚΟΡ1Π-ΜΦ9
888 ΑΔΑ: ΩΟΚΧΟΡ1Π-Ε4Δ
891 ΑΔΑ: ΩΘΠΥΟΡ1Π-ΞΝΙ
892 ΑΔΑ ΩΦΒ9ΟΡ1Π-Π19
893 ΑΔΑ:Ω0Δ0ΟΡ1Π-ΖΞ0
890 ΑΔΑ:6ΠΙΤΟΡ1Π-74Φ
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17REQ005733686, 17REQ00 5733305

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

, 17REQ005733268
17REQ005733268,17REQ005733074,17REQ005733055 ,
17REQ005732996 ,17REQ005733116
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραπάνω
προμήθεια προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το υπό προμήθεια είδος έως την
οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 , και θα απευθύνονται
στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται θα κατατίθενται σε φάκελο ( η με e-mail ,η με ΦΑΞ) πάνω στον οποίο
θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, παράρτημα Πάτρας
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι
θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η
μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (με
παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν
περιλαμβάνοντα στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.
5. Χρόνος παράδοσης :

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που
διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ η e-mail.
2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα Ν 4412/2016.
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο Ν 4412/2016.
6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2

ΑΔΑ: 7ΓΩ3ΟΡ1Π-Π7Α

17PROC005754084
2017-02-02
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2610 635976
FAX: 2610 635943

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ L
TEM 100.000

ΑΕ 14/2017

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ XL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail

e-mail: patra@ekab.gr

9-2-2017

7.440,00€
με Φ.Π.Α.

TEM 100.000
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
PADZ ZOLL AED PLUS
ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
ΤΕΜ 200
Α.Ε 16 /2017

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

6.945,00€
με Φ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2610 635976
FAX: 2610 635943
e-mail:
patra@ekab.gr

9-2-2017

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
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ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2610 635976
FAX: 2610 635943
e-mail: patra@ekab.g

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ
ΚΟΛΛΑΡΑ ΕΝΗΛΗΚΩΝ
ΤΕΜ 500
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ
ΚΟΛΛΑΡΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

ΑΕ 15/2017

ΤΕΜ 200

9-2-2017

5.208,00€
με
Φ.Π.Α

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
ΠΑΤΡΑΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2610 635976
FAX: 2610 635943
e-mail: patra@ekab.g

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
100%ΜΕ ΑΣΚΟ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΜ 500

ΑΕ 30/2017

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
100%ΜΕ ΑΣΚΟ
ΠΑΙΔΙΚΗ
ΤΕΜ 300

9-2-2017

Μ
Π
Α
Τ
Α
Ρ
Ι
Α

930,00€ με
Φ.Π.Α

Α
Ν
Α
Π
Ν

446,40€ με ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Φ.Π.Α
ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2610 635976
FAX: 2610 635943
e-mail: patra@ekab.g

Μ
Π
Α
Τ
Α
Ρ
Ι
Α

ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΤΕΜ 500
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
ΠΑΤΡΑΣ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΑΕ 32/2017 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΕΜ 200
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
ΠΑΤΡΑΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

9-2-2017

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Α
Ν
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Α
Π
Ν

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2610 635976
FAX: 2610 635943
e-mail: patra@ekab.g

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ
CR 123A 3V
TEM 150

Α
Ν
Α
Π
Ν

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
ΠΑΤΡΑΣ

ΑΕ 31/2017

Μ
Π
Α
Τ
Α
Ρ
Ι
Α

9-2-2017

793,35€
με Φ.Π.Α
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ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2610 635976
FAX: 2610 635943
e-mail: patra@ekab.g

ΜΠΑΤΑΡΙΑ MOTOROLA
Radius GP300 Modelo
P93YPC20D2AA(HNN9628B)
7,5V 2000mA
TEM 2

MΠΑΤΑΡΙΕΣ ΞΗΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΜΑΤΙ ΚΑΛΗΣ
ΑΕ 29/2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
12V-50 Ah

Μ
Π
Α
Τ
Α
Ρ
Ι
Α

Α
Ν
Α
Π
Ν
9-2-2017

496,00€
με Φ.Π.Α

TEM 6
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
ΠΑΤΡΑΣ
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21. Γάντια νιτριλίου

















Να είναι μιας χρήσεως.
Να έχουν μήκος 240 – 300 mm.
Να μη συγκεντρώνουν πούδρα και πρωτεΐνη και να είναι αποδεσμευμένα από
λιπαντικές ουσίες.
Να είναι κατάλληλα για χρήστες που έρχονται σε επαφή με βιολογικά υγρά ή
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο από επαφή με βιολογικούς
παράγοντες.
Να είναι ικανά να προστατέψουν χέρια που είναι ευαίσθητα σε ταλκ ή υλικό latex.
Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ.
Να πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων της σειράς EN 455. Ως προς
αυτή την απαίτηση, το ΕΚΑΒ δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους, τόσο στη φάση
διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά την εκτέλεσή του, στα εργαστήρια του
ΕΚΑΠΤΥ ή άλλου κατάλληλου φορέα.
Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και να διαθέτει
βεβαίωση σύμφωνα με την ΥΑ 1348/2004.
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να διατίθεται σε συσκευασία των εκατό (100) τεμαχίων τουλάχιστον και σε μεγέθη
M, L και XL
Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες
από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.
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90. Μη επαφορτιζόμενη μπαταρία τύπου CR 123A, κατάλληλη
για απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll








Να μην είναι επαναφορτιζόμενη.
Να είναι από υλικό LiMnO2 και τάσης 3 V.
Ο κατασκευαστής να είναι: Sanyo ή Varta ή Duracell, λόγω συμβατότητας
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.
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29. Μάσκα χορήγησης O2 μη επαναεισπνοής, παίδων
















Να είναι κατασκευασμένη από μαλακό, ατοξικό πλαστικό υλικό, latex free
Να είναι άχρωμη και διαφανής
Να έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο μεταλλικό έλασμα για να είναι εφικτή η σωστή
εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο παίδων και να εμποδίζει τις διαρροές Ο 2
Να φέρει σωλήνα μήκους 2 m, με εσωτερικές αυλακώσεις που να προστατεύουν από
διακοπή παροχής O2 σε περίπτωση τσακίσματός του
Επί της μάσκας να υπάρχουν οι κατάλληλες βαλβίδες ροής
Ο αποθεματικός ασκός να είναι υψηλής αντοχής έναντι του σκισίματος
Όλο το σετ να είναι μιας χρήσης
Το σετ να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
Να φέρει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.
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43. Μάσκα χορήγησης O2 μη επαναεισπνοής, ενηλίκων
















Να είναι κατασκευασμένη από μαλακό, ατοξικό πλαστικό υλικό
Να είναι άχρωμη και διαφανής
Να έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο μεταλλικό έλασμα για να είναι εφικτή η σωστή
εφαρμογή της μάσκας και να εμποδίζει τις διαρροές Ο 2 και κατάλληλη για όλα τα
μεγέθη προσώπου ενηλίκων
Να φέρει σωλήνα μήκους 2 m, με εσωτερικές αυλακώσεις που να προστατεύουν από
διακοπή παροχής O2 σε περίπτωση τσακίσματός του
Επί της μάσκας να υπάρχουν οι κατάλληλες βαλβίδες ροής
Ο αποθεματικός ασκός να είναι υψηλής αντοχής έναντι του σκισίματος
Όλο το σετ να είναι μιας χρήσης
Το σετ να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
Να φέρει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.
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35. Ρινικός καθετήρας Ο2




















Να είναι κατασκευασμένος από άριστο, μαλακό και ατοξικό υλικό
Να είναι μιας χρήσεως
Να διατηρείται στην θέση τοποθετήσεώς του, προκειμένου να μην υπάρχουν
απώλειες
Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του σε κατά
90°, να μην διακόπτεται η παροχή Ο2
Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την χρήση του να επιτρέπει στον
ασθενή να μιλά με άνεση
Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,80 m
Το σημείο σύνδεσης με την παροχή Ο2 να είναι από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε κατά
την σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες
Το επιρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να
προσαρμόζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.
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33.
















Ζεύγος

αυτοκόλλητων
ηλεκτροδίων
απινίδωσης
&
βηματοδότησης για αυτόματο απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll,
ενηλίκων
Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα
μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης
Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor)
Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος και να
αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους, ώστε να
αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση
Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγώγιμες πλάκες κατασκευασμένες από κασσίτερο
Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων Η
χορήγηση της ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς
την περιφέρειά του
Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλλυμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου
προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου
Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να
χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία τους
Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και apex
προκειμένου να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις
απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα
Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη ΗΚΓ και
βηματοδότηση
Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και
ασφαλή για χρήση
Να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του
απινιδωτή, εάν το ζεύγος ηλεκτροδίων θα χρησιμοποιηθεί με συσκευή για την οποία
είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της
Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια
υλικού, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η
ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του


Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και
ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
Να διαθέτει CE mark
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Η επιτροπή
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Πύρρος Δ.
Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

58. Σεντόνι αλουμινίου









Να είναι κατασκευασμένο από ειδικό πολυεστέρα με επίστρωση κράματος
αλουμινίου υψηλής τεχνολογικής επεξεργασίας, μονωτικής ικανότητας και ανάκτησης
της θερμότητας του ασθενούς μέχρι 85%
Να παρέχει μόνωση κατά του ψύχους, της υγρασίας και της θερμότητας
Να φέρει επιμεταλλωμένες επιφάνειες σε χρώμα ασημί και χρυσαφί
Να είναι δαστάσεων 160 Χ 210 cm περίπου
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.
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17. Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, ενηλίκων












Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ.
προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από
ατραυματικό και μαλακό υλικό
Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
Να είναι μιας χρήσεως
Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα ενηλίκων με εύκολο
μηχανισμό προσαρμογής καθ’ ύψος
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες
χρήσης στην ελληνική γλώσσα
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

31. Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, παίδων
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 Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ.











προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από
ατραυματικό και μαλακό υλικό
Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
Να είναι μιας χρήσεως
Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα νηπίων, παίδων και
μικρόσωμων ενηλίκων, με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ’ ύψος
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001:08 ή ISO 13485:03
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.
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Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη
της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής www.ekab.gr.
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ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
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