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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ
ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ
:Διαςταφρωςθ Βουτϊνταυρακίων
Σαχ. Κϊδικασ : 71 110
Πλθροφορίεσ : Λέκκας Βασίλειος
Σθλζφωνο
: 2810 377 216 /2831022361
Fax
: 2810 377 208
E-mail
: v.lekkas@ekab.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΨΘ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΪΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΪΘ
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΟ ΨΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ
ΠΡΟΧΟΡΪΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΕΙΔΪΝ

Ηράκλειο, 16/07/2018
Αριθ. Πρωτ. : 2835

ΠΡΟ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΧΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ
4Θ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ
Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ
Ψαμθλότερθ τιμι
30/07/2018 Ημζρα Δευτζρα ώρα 12:00
Ϊ ΤΝΘΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

CPV

31711140-6

ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ

ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ

2457,68

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΧΟΡΪΝ

120 Θμζρεσ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

98

Κ.Α.Ε.

1439

Α/Α ΑΠΟΧΑΘ ΑΝΑΛΘΩΘ ΤΠΟΨΡΕΪΘ

2133

ΑΔΑAΠΟΧΑΘ ΑΝΑΛΘΩΘ ΤΠΟΨΡΕΪΘ

ΩΩΘΪΟΡ1Π-ΑΜ8

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΑΙΣΘΜΑΣΟ

18REQ003434797
ΗΕΡΒΟΠΟΤΛΟ ΜΙΨΑΛΘ
ΠΕΣΡΑΚΘ ΣΑΤΡΟ
ΜΑΡΚΑΚΘ ΜΙΨΑΛΘ

ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΪΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ

Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για προμικεια
καλωδίων ΘΓΚ: Προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προφορά για τα υπό προμικεια είδθ,
ζωσ τθν οριηόμενθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα.
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Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
31711140-6

31711140-6

ΣΕΜΑΧΙΑ

4 ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΪΔΙΟ ΛΘΩΘ ΘΚΓ,
ΨΪΡΙ ΠΡΟΚΑΡΔΙΕ ΑΠΑΓΪΓΕ ΓΙΑ
ΑΠΙΝΙΔΪΣΘ / ΜΟΝΙΣΟΡ ΣΤΠΟΤ M SERIES ZOLL
3 ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΪΔΙΟΛΘΩΘ ΘΚΓ ZOLLM-SERIES

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ
Τ Φ.Π.Α

1

731,60

1

329,84

31711140-6

ΗΕΤΓΟ ΚΟΤΣΑΛΕ ΑΠΙΝΙΔΪΘ
ΕΝΘΛΙΚΪΝ-ΠΑΙΔΪΝ ZOLL-M-SERIES

1

620,00

31711140-6

ΠΟΛΥ-ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΑΛΪΔΙΟ
ΑΠΙΝΙΔΪΣΘ ZOLL-M-SERIES

2

776,24

Τπόδειγμα Πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ Α.Δ.

Α/Α

ΕΙΔΟ

4 ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΪΔΙΟ ΛΘΩΘ ΘΚΓ,
ΨΪΡΙ ΠΡΟΚΑΡΔΙΕ ΑΠΑΓΪΓΕ ΓΙΑ
ΑΠΙΝΙΔΪΣΘ / ΜΟΝΙΣΟΡ ΣΤΠΟΤ M SERIES ZOLL
3 ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΪΔΙΟΛΘΩΘ ΘΚΓ
ZOLL-M-SERIES
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1
1

ΗΕΤΓΟ ΚΟΤΣΑΛΕ ΑΠΙΝΙΔΪΘ
ΕΝΘΛΙΚΪΝ-ΠΑΙΔΪΝ ZOLL-M-SERIES

1

ΠΟΛΥ-ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΑΛΪΔΙΟ
ΑΠΙΝΙΔΪΣΘ ZOLL-M-SERIES

2

ΠΡΟΦΟΡΕ
1. Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ. 6 του Π.Δ.
118/07, μζχρι τθν 30/07/2018 Ημζρα Δευτζρα ώρα 12:00 ΠΜ ςτο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ
(Διαςταφρωςθ Βουτϊν και ταυρακίων ζναντι ΣΕΠ ΠΑΓΝΘ Σ.Κ. 71110) και κα απευκφνονται
ςτθν αρμόδια επιτροπι που ζχει ςυγκροτθκεί με τθν υπ’ αρ. 36/29-12-2016/ κζμα ΕΘΔ
2Απόφαςθ του Δ.. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςε φάκελο πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα κάτωκι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ, 4Θ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ,
Διαςταφρωςθ Βουτϊν και ταυρακίων ζναντι ΣΕΠ ΠΑΓΝΘ Σ.Κ. 71110.
 Θ λζξθ ΠΡΟΧΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 Ο αρικμόσ μικροπρομικειασ 103/20-06-2018 και τα είδθ ςτα οποία αναφζρεται θ
προςφορά
 Σα ςτοιχεία του αποςτολζα – προςφζροντοσ.
3. τθν ζγγραφθ προςφορά του ο ενδιαφερόμενοσ προςφζρων κα αναλαμβάνει ρθτϊσ τθν
δζςμευςθ ότι κα εκτελζςει τθν προμικεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που
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περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Ζξοδα μεταφοράσ των υπό προμικεια ειδϊν
επιβαρφνουν τον προμθκευτι.
4. Η μειοδοςία γίνεται κατ’ είδοσ, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και οι προςφζροντεσ
προμηθευτζσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των ειδών που
περιλαμβάνονται ςτην ανωτζρω κατάςταςη των ειδών/υλικών.
5. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να ζχουν ςαφι παραπομπι ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν τθσ
Ε.Π.Τ. (με παραπομπι ςτο υλικό ίδιο ι αντίςτοιχο, τον α/α, περιγραφι, τιμι κ.λ.π.). ε
περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνονται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν πρζπει να γίνεται ςαφισ
μνεία προσ τοφτο.
6. Ψρόνοσ παράδοςθσ ζωσ 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΨΘ
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το Προςάρτθμα που ακολουκεί
. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ
διλωςθ του παραρτιματοσ.
•Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ).
•Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :
οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και των
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
o Πρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ φμβουλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ
(Α.Ε.)
o Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τουσ υνεταιριςμοφσ.
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ.
Προσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων θ Τπεφκυνθ Διλωςθ επιςυνάπτεται τθσ παροφςθσ.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του αρμόδιο προσ τοφτο οργάνου του φορζα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνιςμό, γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ που αποςτζλλεται
με φαξ.
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το ½ αυτοφ με
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων
(Π.Δ. 118/2007 αρ. 26) ι να μετατίκεται.
3. Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παραλαβισ τουσ, κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, απόρριψθ υλικϊν κλπ, διζπονται από τα οριηόμενα ςτα άρκρα 27, 28, 32,33 και
34 του ΠΔ 118/07.
4. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του ςυμβατικοφ είδουσ, κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του ςυμβατικοφ είδουσ.
5. Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
6. Σα απαιτοφμενα για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικά ορίηονται ςτο άρκρο 35 του Π.Δ. 118/07.
7. Για ότι δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ιςχφον οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
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Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ΔΙΑΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr , ςτθν διαδικτυακι
πφλθ τθσ Γεν. Γραμματείασ Εμπορείου www.promitheus.gov.gr , κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ www.ekab.gr.

Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΕΚΑΒ
4θσ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ

ΗΕΑΚΘ ΜΑΓΔΑΛΙΝΘ
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ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ

4 ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΪΔΙΟ ΛΘΩΘ ΘΚΓ, ΨΪΡΙ ΠΡΟΚΑΡΔΙΕ ΑΠΑΓΪΓΕ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΪΣΘ /
ΜΟΝΙΣΟΡ ΣΤΠΟΤ M - SERIES ZOLL
απεικόνιςθ των απαγωγϊν I, II, III, aVR, aVL, aVF, χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ
προςαρμογζα (adaptor)
ζχει μικοσ πάνω από 3 m για τθν εφκολθ τοποκζτθςι του ςε αςκενι
κωδικοποιθμζνα χρωματικά (κόκκινο, κίτρινο, πράςινο, μαφρο) και με
χαρακτιρεσ (RA, LA, LL, N)
του καλωδίου για τθ ςφνδεςθ των 6
προκάρδιων απαγωγϊν (V1, V2, V3, V4, V5, V6), οι οποίεσ και αποτελοφν
ξεχωριςτό καλϊδιο

κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ

3 ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΪΔΙΟΛΘΩΘ ΘΚΓ ZOLL-M-SERIES
Σριπολικό καλϊδιο για τθ λιψθ και απεικόνιςθ του θλεκτροκαρδιογραφιματοσ. Με
το καλϊδιο αυτό παρζχεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των απαγωγϊν I, II,
ΗΕΤΓΟ ΚΟΤΣΑΛΕ ΑΠΙΝΙΔΪΘ ΕΝΘΛΙΚΪΝ-ΠΑΙΔΪΝ ZOLL-M-SERIES
Paddles εξωτερικισ απινίδωςθσ ενθλίκων και παίδων. Σα paddles παίδων
βρίςκονται κάτω από τα paddles ενθλίκων τα οποία απελευκερϊνονται εφκολα. Σα
paddles διακζτουν πλικτρο για τθν ενεργοποίθςθ του καταγραφικοφ, πλικτρα
επιλογισ τθσ ενζργειασ, πλικτρο φόρτιςθσ και πλικτρα εκφόρτιςθσ.

ΠΟΛΥ-ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΑΛΪΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΪΣΘ ZOLL-M-SERIES
Να ζχει μικοσ 2 μζτρα και 30 εκατοςτά περίπου.Να φζρει ενςωματωμζνο tester
για τον ζλεγχο απινιδϊςεων.Σο βφςμα ςφνδεςθσ με τον απινιδωτι να διακζτει
μθχανικι ςτιριξθ (π.χ. βίδεσ) για τθν εξαςφάλιςθ μθ αποςφνδεςθσ απο το ςϊμα
του απινιδωτι.Να δζχεται paddles απινίδωςθσ , αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια
απινίδωςθσ και βθματοδότθςθσ χωρίσ τθν παρουςία μετατροπζα.Να διακζτει οδθγό
για τθν αποφυγι λάκουσ κατά τθν ςφνδεςθ με τα θλεκτρόδια απινίδωςθσβθματοδότθςθσ και paddles απινίδωςθσ.
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