ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
: Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ
Ταχ. Κϊδικασ
: 555 35
Ρλθροφορίεσ
: Θ. Αναςταςιάδθσ
Τθλζφωνο
: 2313 326693
Fax
: 2310 347310
E-mail
: th.anastasiadis@ekab.gr

Θεσσαλονίκη, 02 Νοεμβρίου 2018
ΧΕΠ: 210/2018

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Το ΕΚΑΒ - Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 472/01-11-18 Αιτιματοσ προμικειασ,
καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των παρακάτω υλικϊν
ι/και υπθρεςιϊν
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Ρροςφορϊν

Ρροκεςμία Ραραλαβισ Ρροςφορϊν
Αρμόδιο Πργανο Αποςφράγιςθσ
Ρροςφορϊν

Ρεριγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου
Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ
Ρθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ

Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Υγειονομικοφ Υλικοφ
ΕΚΑΒ – Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ 555 35
Ζωσ Ρζμπτθ 8 Νοεμβρίου 2018 Ώρα 12.00
Αρμόδια Επιτροπι
1.Νικολαίδου Γεωργία 2313 326651 g.nikolaidou@ekab.gr
2.Κουριϊτθσ Κων/νοσ 2313 326643
3.Ραπαιϊνου Ελζνθ 2313 326643 e.papaioannou@ekab.gr
ΗΛΕΚΤΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΡΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL
ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Τεμ:48)
2.918,48 € Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
Ρροχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1311 ΧΕΡ
Ναι
H Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Ρροςφορά Βάςει
Τιμισ
Πχι

Δυνατότθτα Υποβολισ Ρροςφοράσ για Ζνα
ι Ρεριςςότερα Τμιματα τθσ Σφμβαςθσ
Διάρκεια Ιςχφοσ Ρροςφορϊν
60 Μζρεσ
Διάρκεια Σφμβαςθσ
Με τθν παραλαβι των υλικϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται:

α) θ λζξθ Ρροςφορά, 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)Τεχνικι Ρροςφορά, Οικονομικι Ρροςφορά. Τα
ζξοδα μεταφοράσ επιβαρφνουν τον οικονομικό φορζα.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με Χρθματικό Ζνταλμα Ρροπλθρωμισ – ΧΕΡ (μετρθτοίσ) με τθν
παράδοςθ των ηθτοφμενων ειδϊν, τα οποία κα πρζπει να παραδίδονται εντόσ 3 ΗΜΕΩΝ όταν είναι
ετοιμοπαράδοτα ςε άλλθ περίπτωςθ κα ματαιϊνεται θ παράδοςθ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

α/α ΚΟΜΑ ΗΛΙΑΔΗ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Τθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 472/18
Σφμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ διακιρυξι του, ςασ προςφζρουμε τα παρακάτω είδθ
με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΕΜΑΧΙΑ
1

ΗΛΕΚΤΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΡΙΝΙΔΩΤΕΣ
ZOLL ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

48

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ο προςφζρων

(Υπογραφι, Σφραγίδα τθσ εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρία)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

33. Ζεύγος ασηοκόλληηων ηλεκηροδίων απινίδωζης &
βημαηοδόηηζης για ασηόμαηο απινιδωηή ηύποσ AED Plus Zoll,
ενηλίκων
Να αποτελοφνται από δφο ανεξάρτθτεσ αυτοκόλλθτεσ πλάκεσ μζςω των
οποίων κα μεταφζρεται θ ενζργεια κατά τθν διάρκεια τθσ απινίδωςθσ
Να μποροφν να ςυνδεκοφν με τον απινιδωτι χωρίσ προςκικθ μετατροπζα
(adaptor)
Τα δφο θλεκτρόδια του ηεφγουσ να είναι διαφορετικοφ μεγζκουσ και
ςχιματοσ και να αναγράφουν κακϊσ και να απεικονίηουν τα ςωςτά ςθμεία
τοποκζτθςισ τουσ, ϊςτε να αποφεφγονται λάκθ κατά τθν τοποκζτθςθ
Τα θλεκτρόδια να φζρουν αγϊγιμεσ πλάκεσ καταςκευαςμζνεσ από
καςςίτερο
Τα θλεκτρόδια να ζχουν ειδικό ςχεδιαςμό με αποτζλεςμα τθν μείωςθ των
εγκαυμάτων Η χοριγθςθ τθσ ενζργειασ να γίνεται με κατεφκυνςθ από το
κζντρο του θλεκτροδίου προσ τθν περιφζρειά του
Να είναι ςυςκευαςμζνα ςε ειδικό φάκελο επικαλλυμζνο εςωτερικά από
φφλλα μετάλλου προκειμζνου να επιβραδυνκεί ςτο ελάχιςτο θ αλλοίωςι
τουσ με τθν πάροδο του χρόνου
Να μποροφν να είναι ςυνδεδεμζνα με τον απινιδωτι ζτοιμα προσ χριςθ,
χωρίσ να χρειάηεται να ανοιχτεί θ ςυςκευαςία τουσ
Να αναφερκοφν το ςχιμα και οι διαςτάςεισ των δφο θλεκτροδίων sternum
και apex προκειμζνου να είναι ςυμβατζσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του
απινιδωτι, τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι του και τα διεκνι πρότυπα
Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο θλεκτρόδιο απινίδωςθ, λιψθ ΗΚΓ
και βθματοδότθςθ
Να διακζτουν όλα τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ που τα κακιςτοφν
κατάλλθλα και αςφαλι για χριςθ
Να είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ζγκριςθσ καταλλθλότθτασ από τον
καταςκευαςτι του απινιδωτι, εάν το ηεφγοσ θλεκτροδίων κα
χρθςιμοποιθκεί με ςυςκευι για τθν οποία είναι ςε ιςχφ θ εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ τθσ
Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ οφείλουν να προςκομίςουν δείγμα του προσ
προμικεια υλικοφ, το οποίο κα δοκιμαςτεί ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ
προκειμζνου να ελεγχκεί θ αςφάλεια χριςθσ του κακϊσ και θ
αποδοτικότθτά του
Η διάρκεια ηωισ τουσ να είναι τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ από τθν
παράδοςθ
Η προμθκεφτρια και θ καταςκευάςτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001 ι/και ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι
υποςτιριξθ
Να διακζτει CE mark
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
Η επιτροπι
Ρφρροσ Δ.
Κίτςιοσ Ε.
Λοφκοσ Ι.

