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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 24 Οκτωβρίου 2018
Αρ.Πρωτ: 7277

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ή ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
CPV
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Συμφερότερη Οικονομική Προσφορά βάσει τιμής
Ημερομηνία: 5/11/2018, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 11:00 π.μ.
Κτίριο ΕΚΑΒ Λάρισας. Ημερομηνία: 5/11/2018, ημέρα: Δευτέρα και ώρα:
11:00 π.μ.
ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
500 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
30 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
500,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 620,00 € με Φ.Π.Α 24%.
120 ΗΜΕΡΕΣ
213/08-10-2018
1311
2817
ΩΚΠ5ΟΡ1Π-9Υ1
35814000-3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2410-685207-209
ΦΑΞ: 2410-617116
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Α/Α
1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας
Μάσκες χορήγησης Ο2 μη επανεισπνοής
ενηλίκων

ΤΕΜΑΧΙΑ
500

Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη με ΦΠΑ
620,00 €

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Λάρισας
Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας 41110.

Τηλ. 2410 685214 Φαξ 2410 617116 στον οποίο θα πρέπει να

αναγράφονται ευκρινώς :
Α) Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.
Β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
Γ) Τίτλος ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 213/8-10-2018
Δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών
Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
1) Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος περιέχει έγγραφα και τα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται. Οι προσφορές και οι αιτήσεις
συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄
188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

2) Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει την

οικονομική

προσφορά σε ευρώ και σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 213/08-10-2018
Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε την παρακάτω
οικονομική προσφορά
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Περιγραφή

Τεμάχια

Τιμή

Παρατηρητήριο Τιμών
Παραπομπή

Μάσκες χορήγησης Ο2 μη επανεισπνοής ενηλίκων

500

Σύνολο
ΦΠΑ
Τελική Τιμή

α) Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα
εκτελέσει την εργασία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση.
β) Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου κα μη ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας
στον τόπο που προβλέπεται.
γ) Οικονομική Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή την αντίστοιχη τιμή όπως αυτή
περιγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι
αντιπροσφορές. 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.
Δε

λαμβάνονται

υπ'

όψη

προσφορές

που

είτε

υποβλήθηκαν

μετά

την

καθορισμένη

ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας έγκαιρα.
Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα έως 30% εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης,
σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016.
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις τα κείμενης
νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

H Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Λάρισας

Βασιλική Αυγέρη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

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
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