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Θεσσαλονίκη, 05 Ιουλίου 2019
ΧΕΠ: 53/2019

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Σο ΕΚΑΒ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 287/05-07-19 Αιτιματοσ προμικειασ,
καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των παρακάτω υλικϊν
ι/και υπθρεςιϊν
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Προςφορϊν

Προκεςμία Παραλαβισ Προςφορϊν
Αρμόδιο Όργανο Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν

Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου
Εκτιμϊμενθ υνολικι Σάξθ Μεγζκουσ
Πθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ
Δυνατότθτα Τποβολισ Προςφοράσ για Ζνα ι
Περιςςότερα Σμιματα τθσ φμβαςθσ
Διάρκεια Ιςχφοσ Προςφορϊν
Διάρκεια φμβαςθσ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται:

Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Τγειονομικοφ Τλικοφ
ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 555 35
Ζωσ Πζμπτθ 11 Ιουλίου 2019 Ώρα 12.00
Αρμόδια Επιτροπι
1.Νικολαίδου Γεωργία 2313 326651 g.nikolaidou@ekab.gr
2.Χριςτίνα Μερτςανίδου 2313 326643 ch.mertzanidou@ekab.gr
3.Μαρίνα Μπαλάςκα 2310 397202 m.mpalaska@ekab.gr
ΠΙΕΟΜΕΣΡΑ (Tεμ:50)
806,00 € υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1311 ΧΕΠ
Ναι
H Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Προςφορά Βάςει Σιμισ
Όχι
60 Μζρεσ
Με τθν παραλαβι των υλικϊν

1. ςε 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.
2. με θλεκτρονικά μζςα
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) Σεχνικι Προςφορά, Οικονομικι Προςφορά.
Σα ζξοδα μεταφοράσ επιβαρφνουν τον οικονομικό φορζα.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με Χρθματικό Ζνταλμα Προπλθρωμισ – ΧΕΠ (μετρθτοίσ) με τθν παράδοςθ των
ηθτοφμενων ειδϊν, τα οποία κα πρζπει να παραδίδονται εντόσ 3 ΗΜΕΡΩΝ όταν είναι ετοιμοπαράδοτα ςε άλλθ
περίπτωςθ κα ματαιϊνεται θ παράδοςθ

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
α/α
ΚΟΜΑ ΗΛΙΑΔΗ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Σθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 287/19
φμφωνα 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

ΠΙΕΟΜΕΣΡΑ

50

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ο προςφζρων

(Τπογραφι, φραγίδα τθσ εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρία)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

64α. Φορητό πιεσόμετρο
Η ςυςκευι να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτθ και κατάλλθλθ για
τθν μζτρθςθ πίεςθσ του αίματοσ από τθν βραχιόνια αρτθρία
Να είναι εξ’ ολοκλιρου καταςκευαςμζνο από υλικό latex free, προσ
αποφυγι δερματικϊν ερεκιςμϊν και αλλεργιϊν
Να διακζτει αρίςτθσ ποιότθτασ αεροκάλαμο και περιχειρίδα που
αςφαλίηει με κλείςτρο τφπου VELCRO
Η εξωτερικι επζνδυςθ τθσ περιχειρίδασ να φζρει εμφανείσ ενδείξεισ
για τθν ορκι τοποκζτθςι τθσ ςτθν αρτθρία
Να ςυνοδεφεται από περιχειρίδα κατάλλθλθ για ενιλικεσ
Σο μανόμετρο να είναι ςτρογγυλό, ερμθτικά ςφραγιςμζνο, ακρίβειασ
±3% από 0 – 300 mmHg
Να ςυνοδεφεται από ςτθκοςκόπιο και να διακζτει ικανοφ όγκου πουάρ
που επιταχφνει τθν διαδικαςία μζτρθςθσ και ειδικι βαλβίδα με τθν
οποία επιτυγχάνουμε ακριβι ρφκμιςθ τθσ διαφυγισ του αζρα
Να φζρει πιςτοποίθςθ CE mark
Η ςυςκευι κατά τθν παράδοςθ να ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο με
οδθγίεσ χριςθσ
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι
πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001 ι ISO 13485 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν
τεχνικι υποςτιριξθ
Η προμθκεφτρια εταιρία να διακζτει ανταλλακτικά για το πιεςόμετρο
και το ςτθκοςκόπιο
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ
Η επιτροπι
Πφρροσ Δ.
Κίτςιοσ Ε.
Λοφκοσ Ι.
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