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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ
: Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ
Σαχ. Κϊδικασ
: 555 35
Πλθροφορίεσ
: Π. ιαγκοφρθ
Σθλζφωνο
: 2313 326693
Fax
: 2310 347310
E-mail
: th.anastasiadis@ekab.gr

Θεςςαλονίκη, 02 Αυγοφςτου 2018
ΕΞΩ 78/2018

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 266/23-07-18
Αιτιματοσ προμικειασ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των
παρακάτω υλικϊν ι/και υπθρεςιϊν
Ανακζτουςα Αρχι
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Προςφορϊν

Ημερομθνία, Ώρα και Σόποσ Αποςφράγιςθσ των
Προςφορϊν
Προκεςμία Παραλαβισ Προςφορϊν
Αρμόδιο Όργανο Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Τγειονομικοφ Τλικοφ
ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 555 35
Ζωσ Πζμπτθ,23 Αυγοφςτου 2018 10.00 π.μ.
Κτιριο Διοίκθςθσ
Ζωσ 23 Αυγοφςτου 2018 Ώρα 10.00
Αρμόδια Επιτροπι
Νικολαίδου Γεωργία Σθλ. 2313 326651
g.nikolaidou@ekab.gr
Κουριϊτθσ Κωνςταντίνοσ
Σθλ.2313 326643
Παπαϊωάννου Ελζνθ Σθλ.2313 326643
e.papaioannou@ekab.gr

Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

11171-000046 Αιςκθτιρασ SpO2 , ενθλίκων
πολλαπλϊν χριςεων με ςυνδετικό M-LCNS, τεμ. 2
11171-000037 Καλϊδιο προζκταςθσ για
αιςκθτιρα οξυμετρίασ, τεμ. 2
21300-007300 υνδετικόσ ςωλινασ παροχισ αζρα
ςπιροειδζσ,για μζτρθςθ τθσ NIBP, τεμ. 2
21300-007299 υνδετικόσ ςωλινασ παροχισ
αζρα,για μζτρθςθ τθσ NIBP, τεμ. 2
11160-000007 Περιχειρίδα ενθλίκων
Large,πολλαπλϊν χριςεων 32-42-cm, τεμ. 2
11160-000005 Περιχειρίδα ενθλίκων ,πολλαπλϊν
χριςεων 26-35-cm, τεμ. 2
11160-000003 Περιχειρίδα
παιδιατρικι,πολλαπλϊν χριςεων 13-20-cm, τεμ.
2
11140-000080 Προζκταςθ καλωδίου
τροφοδοςίασ- φόρτιςθσ , για απινιδωτι- μόνιτορ
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18PROC003518901 τφπουLIFEPAK
2018-08-02
15 Physiocontrol, τεμ. 2
Εκτιμϊμενθ υνολικι Σάξθ Μεγζκουσ τθσ φμβαςθσ
Είδοσ Διαδικαςίασ
Πθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
ΑΔΑ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ
Αναπροςαρμογι Σιμιματοσ
Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ
Δυνατότθτα Τποβολισ Προςφοράσ για Ζνα ι
Περιςςότερα Σμιματα τθσ φμβαςθσ
Τποβολι Εναλλακτικϊν Προςφορϊν
Διάρκεια Ιςχφοσ Προςφορϊν
Κωδικόσ/οι CPV
Διάρκεια φμβαςθσ
Γλϊςςα φνταξθσ των Προςφορϊν

2.901,60 € υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ
Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1439
ΩΧΡΗΟΡ1Π-9Λ0
Όχι
Όχι
Σεχνικι Περιγραφι
H Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ
Προςφορά Βάςει Σιμισ
Όχι
Όχι
6 Μινεσ
33196000-0
Με τθν παραλαβι των υλικϊν/υπθρεςιϊν
Ελλθνικι

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται:
α) θ λζξθ Προςφορά, β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, γ) Ο ΑΕ προμικειασ, δ) θ καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) Σεχνικι Προςφορά, Οικονομικι Προςφορά.
Σα ζξοδα μεταφοράσ επιβαρφνουν τον οικονομικό φορζα. Ο Προμθκευτισ επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ
κρατιςεισ.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν/υπθρεςιϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τισ τριάντα (30) μζρεσ από τθν
θμερομθνία κατακφρωςθσ ι ενθμζρωςθσ

Η Διευθφντρια του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκησ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΟΤΠΑ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Σθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεςςαλονίκησ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 266/18
φμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ του, ςασ προςφζρουμε
τα παρακάτω είδθ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11171-000046 Αιςκθτιρασ SpO2 ,
ενθλίκων πολλαπλϊν χριςεων με
ςυνδετικό M-LCNS
11171-000037 Καλϊδιο
προζκταςθσ για αιςκθτιρα
οξυμετρίασ
21300-007300 υνδετικόσ ςωλινασ
παροχισ αζρα ςπιροειδζσ,για
μζτρθςθ τθσ NIBP
21300-007299 υνδετικόσ ςωλινασ
παροχισ αζρα,για μζτρθςθ τθσ
NIBP
11160-000007 Περιχειρίδα
ενθλίκων Large,πολλαπλϊν
χριςεων 32-42-cm
11160-000005 Περιχειρίδα
ενθλίκων ,πολλαπλϊν χριςεων
26-35-cm
11160-000003 Περιχειρίδα
παιδιατρικι,πολλαπλϊν χριςεων
13-20-cm
11140-000080 Προζκταςθ
καλωδίου τροφοδοςίασ- φόρτιςθσ
για απινιδωτι- μόνιτορ
τφπουLIFEPAK 15 Physiocontrol

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΕΜ
2

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

2

2

2

2

2

2

2

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Ο προςφζρων
(Yπογραφι, ςφραγίδα εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρεία)
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
υνδετικόσ ςωλήνασ παροχήσ αζρα για μζτρηςη NIBP, κατάλληλοσ για απινιδωτή/monitor
τφπου Lifepak 15 Physiocontrol



Να είναι καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ.
Να μπορεί να ςυνδεκεί με τον απινιδωτι Lifepak 15 Physiocontrol
χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ προςαρμογζα (adaptor)
 Να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 2,7 m
 Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από τον
καταςκευαςτι του απινιδωτι, κακϊσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςκευι για τθν οποία είναι ςε
ιςχφ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
 Να φζρει πιςτοποίθςθ CE mark
 Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ
 Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αιςθητήρασ παλμικήσ οξυμετρίασ ενηλίκων ,για απνιδωτή/monitor
τφπου Lifepak 15 Physio-Control
 Να είναι πολλαπλϊν χριςεων και ιδιαίτερα ανκεκτικόσ ςτθν πολφωρθ
χριςθ
 Να είναι τεχνολογίασ Massimo με ςυνδετικό Μ-LNCS, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ χριςθ
προςαρμογζα (adaptor)
 Σο καλϊδιό του να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 50 cm
 Σο κάλυμμα ςτο μανταλάκι και το καλϊδιο του αιςκθτιρα να είναι
καταςκευαςμζνα από βιοςυμβατά υλικά
 Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από τον
 καταςκευαςτι του απινιδωτι, κακϊσ ο αιςκθτιρασ κα χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςκευι για τθν οποία
είναι ςε ιςχφ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ
 Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark
 Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ
 Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
 Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καλώδιο προζκταςησ για την τροφοδοςία – φόρτιςη του απινιδωτή/monitor τφπουLifepak 15
Physiocontrol








Να είναι κατάλλθλο για τον απινιδωτι Lifepak 15 Physiocontrol
Να ςυνδζεται από τθ μία ςτο καλϊδιο τροφοδοςίασ- φόρτιςθσ του απινιδωτι και από τθν άλλθ
ςτον φορτιςτι του απινιδωτι
Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ
Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από τον
καταςκευαςτι του απινιδωτι, κακϊσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςκευι για τθν οποία είναι ςε ιςχφ
θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιχειρίδα ενηλίκων Large(32-42 cm) για μζτρηςη NIBP, κατάλληλη για απινιδωτή/monitor
τφπου Lifepak 15 Physiocontrol









Να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτθ πολλαπλϊν χριςεων και κατάλλθλθ για τθν μζτρθςθ
πίεςθσ του αίματοσ από τθν βραχιόνια αρτθρία.
Να μπορεί να προςαρμοςτεί χωρίσ αντάπτορα, ςτo ςωλινα παροχισ αζρα που είναι
ςυνδεδεμζνοσ ςτον απινιδωτι Lifepak 15 Physiocontrol
Να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ που αςφαλίηει με κλείςτρο τφπου VELCRO
Η εξωτερικι επζνδυςθ τθσ περιχειρίδασ να φζρει εμφανείσ ενδείξεισ για
τθν ορκι τοποκζτθςι τθσ ςτθν αρτθρία
Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από τον
καταςκευαςτι του απινιδωτι, κακϊσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςκευι για τθν οποία είναι ςε
ιςχφ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Να φζρει πιςτοποίθςθ CE mark
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιχειρίδα ενηλίκων(26-35 cm) για μζτρηςη NIBP, κατάλληλη για απινιδωτή/monitor τφπου
Lifepak 15 Physiocontrol









Να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτθ πολλαπλϊν χριςεων και κατάλλθλθ για τθν μζτρθςθ
πίεςθσ του αίματοσ από τθν βραχιόνια αρτθρία.
Να μπορεί να προςαρμοςτεί χωρίσ αντάπτορα, ςτo ςωλινα παροχισ αζρα που είναι
ςυνδεδεμζνοσ ςτον απινιδωτι Lifepak 15 Physiocontrol
Να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ που αςφαλίηει με κλείςτρο τφπου VELCRO
Η εξωτερικι επζνδυςθ τθσ περιχειρίδασ να φζρει εμφανείσ ενδείξεισ για
τθν ορκι τοποκζτθςι τθσ ςτθν αρτθρία
Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από τον
καταςκευαςτι του απινιδωτι, κακϊσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςκευι για τθν οποία είναι ςε
ιςχφ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Να φζρει πιςτοποίθςθ CE mark
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιχειρίδα παιδιατρική(13-20 cm) για μζτρηςη NIBP, κατάλληλη για απινιδωτή/monitor τφπου
Lifepak 15 Physiocontrol









Να είναι καινοφργια, αμεταχείριςτθ, πολλαπλϊν χριςεων και κατάλλθλθ για τθν μζτρθςθ πίεςθσ
του αίματοσ από τθν βραχιόνια αρτθρία.
Να μπορεί να προςαρμοςτεί χωρίσ αντάπτορα, ςτo ςωλινα παροχισ αζρα που είναι
ςυνδεδεμζνοσ ςτον απινιδωτι Lifepak 15 Physiocontrol
Να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ που αςφαλίηει με κλείςτρο τφπου VELCRO
Η εξωτερικι επζνδυςθ τθσ περιχειρίδασ να φζρει εμφανείσ ενδείξεισ για
τθν ορκι τοποκζτθςι τθσ ςτθν αρτθρία
Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από τον
καταςκευαςτι του απινιδωτι, κακϊσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςκευι για τθν οποία είναι ςε
ιςχφ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Να φζρει πιςτοποίθςθ CE mark
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
πειροειδζσ ςυνδετικόσ ςωλήνασ παροχήσ αζρα για μζτρηςη NIBP, κατάλληλοσ για
απινιδωτή/monitor τφπου Lifepak 15 Physiocontrol



Να είναι καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ.
Να μπορεί να ςυνδεκεί με τον απινιδωτι Lifepak 15 Physiocontrol
χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ προςαρμογζα (adaptor)
 Να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 0,6-2,7 m
 Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από τον
καταςκευαςτι του απινιδωτι, κακϊσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςκευι για τθν οποία είναι ςε
ιςχφ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
 Να φζρει πιςτοποίθςθ CE mark
 Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ
 Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καλώδιο προζκταςησ αιςθητήρα παλμικήσ οξυμετρίασ για απινιδωτή/monitor τφπου Lifepak 15
PHYSIOCONTROL










Να είναι πολλαπλϊν χριςεων
Να μπορεί να ςυνδεκεί με αιςκθτιρα παλμικισ οξυμετρίασ πολλαπλϊν ι
μιασ χριςθσ τεχνολογίασ Massimo με ςυνδετικόM-LNCS
Σο καλϊδιό του να ζχει μικοσ τουλάχιςτον 1.20 m
Να είναι καταςκευαςμζνο από βιοςυμβατό υλικό
Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από τον
καταςκευαςτι του απινιδωτι, κακϊσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςκευι για τθν οποία είναι ςε
ιςχφ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ
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