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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’ αρ. 122/24-0418 αιτήματος προμήθειας, με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω97ΕΟΡ1Π-Ε7Ω, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω ειδών (με δείγμα),
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια
Επιτροπή.
Αριθμός
Αιτήματος

122/24-04-18
CPV:33140000-3

Προμήθεια

ΑΥΧΕΝΙΚΑ
ΚΟΛΛΑΡΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΥΧΕΝΙΚΑ
ΚΟΛΛΑΡΑ
ΠΑΙΔΩΝ

Τεμάχια

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών

Πιθανή
Δαπάνη με
ΦΠΑ Έως

Πληροφορίες

80
Τετάρτη 9
Μαΐου 2018

1.101,75 €

Οτέμπερη Μαριάννα
Τηλ: 2551089374
Fax: 2551089367
m.otemperi@ekab.gr
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Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής (www.ekab.gr).
OPOI:
1.Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
2. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών που αναφέρονται
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4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα
εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
παρούσα πρόσκληση.
6. Χρόνος παράδοσης : έως 30 μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης. Η γνωστοποίηση της
κατακυρωτικής απόφασης θα γίνει με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ.
7. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με ΧΕΠ, μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
9. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32, 33 και 34 του ΠΔ. 118/07.
10. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. Για ότι
δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύουν.
9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφορά είναι μία υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:
1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 122/2018» συμπληρώνοντας
ανάλογα τις στήλες του παρακάτω πίνακα ή στέλνοντας δική σας φόρμα.
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Λίμας Χρήστος
Παιδοχειρουργός
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31. Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, παίδων
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 122/24-04-18

Α/Α

Είδος

Τιμή Ποσότητα Σύνολο
μονάδας

1

ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

80

2

ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΠΑΙΔΩΝ

50

ΦΠΑ

Γενικό σύνολο

/

/ 2018

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)

Τελικό
σύνολο

