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Π Ρ ΟΣ Κ ΛΗΣ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια:
1. ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED ZOLL Stat-Padz II
CPV 31711140-6
για τις ανάγκες της 4ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ Ηρακλείου:

προσκαλεί
όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου(email): prosfores4@ekab.gr
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα Μέτρα Αποφυγής και Περιορισμού της
διάδοσης του Κορωνοϊού (ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25.02.2020) με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
13.320,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(σύνολο με Φ.Π.Α. 16.516,80 € ).

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
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ΑΔΑ:ποσοτήτων
ΨΠ5ΛΟΡ1Π-3ΚΜ
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για το σύνολο των ζητουμένων
ανά είδος, αλλά

20PROC006582818 2020-04-15

και για μέρος της ποσότητας εκάστου είδους. Η Υπηρεσία, σε περίπτωση που η οικονομικότερη από άποψη
τιμής προσφορά, δεν καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας που ορίζεται στην πρόσκληση,
διατηρεί το δικαίωμα της κατακύρωσης της υπόλοιπης ποσότητας των ειδών από την αμέσως επόμενη
οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση και πάλι μη κάλυψης των ποσοτήτων, η διαδικασία αυτή θα
ακολουθηθεί έως την προμήθεια της συνολικής ποσότητας των ειδών.

Η λήψη της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ
145 Α/5-8-16).
Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της
παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού
φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
Γλώσσα: Ελληνική
Προϋπολογισμός: 16.516,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές, που θα κατατεθούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο prosfores4@ekab.gr θα
περιέχουν τα κάτωθι:
1. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, κατ΄ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ΦΕΚ 42/Α΄/25-02- 2020, με ενσωματωμένη την Οικονομική Προσφορά σε
μορφή PDF με ονομασία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΕ-30
2. Φάκελος Επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών σε μορφή PDF με ονομασία:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕ-30
3. Αρχείο Υπεύθυνης Δήλωσης σε μορφή PDF με ονομασία: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΕ-30
4. ΘΕΜΑ EMAIL: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΕ-30/18-03-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ 27-04-2020 και ώρα 12.00 π.μ.
Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ. Πληροφορίες θα δίνονται
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών του
Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου τηλ. 2810 377217.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

CPV

1

31711140-6

ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED ZOLL
Stat-Padz II

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΜ.

ΚΑΘΑΡΗ
ΤΜΧ

ΚΑΘΑΡΗ
ΣΥΝΟΛ.

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

360

37,00

13.320,00

3.196,80

16.516,80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED ZOLL
Stat-Padz II

ΤΕΜΑΧΙΑ.

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

360

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ (….. %)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης & βηματοδότησης για αυτόματο
απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll, ενηλίκων
•

Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια
κατά την διάρκεια της απινίδωσης

•

Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor)

•

Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος και να αναγράφουν καθώς και
να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση

•

Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγώγιμες πλάκες κατασκευασμένες από κασσίτερο

•

Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων Η χορήγηση της
ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς την περιφέρειά του

•

Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλυμμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου προκειμένου να
επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου

•

Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η
συσκευασία τους

•

Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και apex προκειμένου να είναι
συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή
πρότυπα

•

Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη ΗΚΓ και βηματοδότηση

•

Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση

•

Να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλόλητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, εάν το ζεύγος
ηλεκτροδίων θα χρησιμοποιηθεί με συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της

•

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια υλικού, το οποίο θα
δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια χρήσης του καθώς και η
αποδοτικότητά του

•

Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

•

Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με
πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη

•

Να διαθέτει CE mark

•

Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
Συμμετέχω στην υπ.αριθμ……………………. ………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 4ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ
Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
Ημερομηνία:

… /…/ 20…

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

15

