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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 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
Μέσα στόν ανωτέρω φάκελο θα περιέχονται ( επί ποινή αποκλεισμού )
A Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρθρου 79 παρ 4 του ν 4412 /2016 για
διευκόλυνση σας υπάρχει αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του
ΕΚΑΒ ( www.ekab.gr).

Β Ενας κλειστός υποφάκελλος με την ένδειξη “τεχνική προσφορά” (όπου θα περιέχει όλα τα
απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά προδιαγραφές που ζητούνται για κάθε ΑΕ του
παρακάτω πίνακα .( ΌΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ)
Γ Ενας κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη “οικονομική προσφορά” θα περιέχει ξεχωριστή προσφρά
για κάθε ΑΕ

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.
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6.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΤ
ΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟ
ΛΗΣ
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

1) POVIDONE LODINE 10% CUTANEOUS SOLUSION
250 ΜL
ΤΕΜ 200

1) 699,60

2)ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ I-GEL

ΑΕ
122/2017

ΝΟ 1
ΝΟ 1,5
ΝΟ 2
ΝΟ 2,5
ΝΟ 3
ΝΟ 5
ΝΟ 4

ΤΕΜ 2
ΤΕΜ 2
ΤΕΜ 2
ΤΕΜ 2
ΤΕΜ 4
ΤΕΜ 4
ΤΕΜ 4

3)ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
ΜΟΝΙΤΟR PHILIPS HEARSTART XL+
ΤΕΜ 100

με
Φ.Π.Α.6%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Σ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΤΣΙΜΑ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2610
635976
FAX: 2610
635943
e-mail:
patra@ekab.gr

2) 441,44
με Φ.Π.Α.
24%
3-10-2017
3) 992,22
με
ΦΠΑ
24%
4)
238,08 με
ΦΠΑ 24%

4) ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ TΟΥΡΝΙΚΕ
ΤΕΜ 4

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
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1) MΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% ΜΕ ΑΣΚΟ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΜ 500
2) MΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΜ 500

ΑΕ
131/2017

2) ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

3-10-2017

1.180,00€
με
Φ.Π.Α.

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

ΤΕΜ 500

ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

25. Μάσκα χορήγησης Ο2, ενηλίκων
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό
Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι
Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη
προσώπου ενηλίκων
Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη
κεφαλή
Να διαθέτει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της μάσκας στη
κεφαλή
Η μάσκα να συνδέεται με κύπελλο νεφελοποίησης φαρμάκου, το οποίο παράγει
πλούσιο νεφέλωμα και λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο ασθενής. Το
μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα 10 ml
Να διαθέτει ρυθμιστή ροής φαρμάκου (όχι μόνο θέση ανοιχτού – κλειστού)
Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,8 m και να
εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
Να είναι σε ατομική συσκευασία
Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως
90°, να μην διακόπτεται η παροχή Ο2
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
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•
•

9001
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.
Έκδοση 1η , 20/9/2016

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.
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Κίτσιος Ε.

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 Ο2 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.

ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF (i-gel) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
. Να είναι κατάλληλη για επείγοντα περιστατικά.
. Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη.
. Να είναι κατασκευασμένη απο θερμοπλαστικό ελαστομερές ιατρικής
χρήσης με γωνιώδη σωλήνα ανατομικού σχήματος με ανάπτυξη ενός
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.
.
.
.
.

.
.

μοναδικού φουσκωτού πετάλου.
Να παρέχει ανατομική διασφάλιση του φάρυγγα και του λάρυγγγα
αποφεύγοντας παράλληλα τα πιθανά τραύματα συμπίεσης.
Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και στα μεγέθη Νο 1-1,5(νεογνών),
2 (παίδων), 2,5-3-4-5 (ενηλίκων).
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
Η κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά
ISO 9001:08 ή ΙSO 13485:03.
Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά
ποιότητας και ασφάλειας του προιόντος.
Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού,
προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον (18) μήνες απι την παράδοση.

87. Τουρνικέ (ισχαιμοπερίδεση)
•

•

•

•
•
•

•

Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους και κατασκευασμένο από υλικό latex free και
η εφαρμογή του να είναι εύκολη και γρήγορη
Η κατασκευή του να εξασφαλίζει την πρακτικότητα της χρήσης του και εφαρμόζεται
σε άνω ή κάτω άκρο με σκοπό την πλήρη διακοπή ροής του αρτηριακού αίματος,
εφαρμόζοντας σύσφιξη
Η επιφάνεια εφαρμογής του, να έχει πλάτος κατάλληλο ώστε να μην
τραυματίζονται οι ιστοί στην περιοχή του σώματος που εφαρμόζεται
Να διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης της περίδεσης αφού ασκηθεί η επιθυμητή πίεση
Να φέρει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
9001
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.
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Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

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.

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ.

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
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