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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 21 Απριλίου 2020
Αρ.Πρωτ: 2496

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 5/6-2-2020 Αιτήματος
προμήθειας την απόφαση ΔΣ ΕΚΑΒ ΣΥΝ 10/27-3-2020 ΘΕΜΑ 52 (ΑΔΑ:6ΩΔΒΟΡ1Π-9Ξ2)
που αφορά την επαναδημοσίευση της πρόσκλησης για την ΟΜΑΔΑ Β και ΟΜΑΔΑ Γ
σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Αποσφράγιση Προσφορών
Περιγραφή του Φυσικού
Αντικειμένου
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης

Στο Email:k.ladopoulou@ekab.gr
Έως Παρασκευή 24 Απριλίου 2020
Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 ώρα 11.00πμ
Υγειονομικό Υλικό
ΟΜΑΔΑ Β –
1) Ενδοτραχειακοί Σωλήνες χωρίς Cuff (90 τεμάχια)
2) Ενδοτραχειακοί Σωλήνες με Cuff (280 τεμάχια)
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 250,00€ χωρίς ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Γ –
1) Συσκευή Ακινητοποίησης Αυχένα Ενηλίκων (100
τεμάχια)
2) Συσκευή Ακινητοποίησης Αυχένα Παίδων (60
τεμάχια)
3) Σύστημα Ακινητοποίησης Κεφαλής (5 Τεμάχια)
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 1.775,00€ χωρίς ΦΠΑ

Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
CPV
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1311
44164310-3, 33141700-7
ΝΑΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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Κριτήριο Ανάθεσης
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς
για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της
Σύμβασης
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών

H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά Βάσει Τιμής
Τμηματική(ΟΜΑΔΑ), για μέρος ή ολόκληρης της
ποσότητας
180 ημέρες

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.litsakos@ekab.gr με θέμα
«Προσφορά – ΑΕ 5/6 -2 2020 ΟΜΑΔΑ ….»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 5/6-22020
Περιγραφή

Τεμάχια

Αξία

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF
ΟΜΑΔΑ Γ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΑ Γ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ
ΠΑΙΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ Γ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Υπογραφή – Σφραγίδα
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα.
Ο χρόνος παράδοσης θα γίνει εντός διαστήματος των 30 ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία κατακύρωσης.
Τα αρχεία θα είναι σε μορφή PDF και σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές του
Παραρτήματος Α και θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή.
Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για
μέρος της ζητούμενης ποσότητας. Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες
μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους, τότε θα υπάρξουν
τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη
ποσότητα κάθε είδους.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, και σε όσους μειοδότες
απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα. Η
Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μέρος της ποσότητας στην
περίπτωση έλλειψης πιστώσεων.
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης της τιμής με την
μειοδότρια εταιρεία, καθώς και για τις ισόποσες προσφορές ή ισοδύναμες
προσφορές.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού
με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή
της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω
προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Επίσης το ΕΚΑΒ διατηρεί
μονομερώς το δικαίωμα λύσης της παρούσης αζημίως και χωρίς να υποχρεούται σε
καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση που η προμήθεια των ειδών
που περιγράφονται ανωτέρω αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ να γίνεται με άλλον
τρόπο.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου.
Παραλαβή των υλικών, χρόνος παραλαβής των υλικών, Απόρριψη συμβατικών
υλικών – αντικατάσταση, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016.
Με την αποστολή της οικονομικής προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται
πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΟΜΑΔΑ Β – Eνδοτραχειακός σωλήνας χωρίς cuff
• Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό εύκαμπτο μη τοξικό υλικό και
αποστειρωμένος
• Να διατίθεται στα μεγέθη: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5
• Να διαθέτει διαβαθμίσεις
• Να αναγράφει στο σώμα της συσκευής ή στην συσκευασία της, την ημερομηνία
αποστείρωσης, με ημερομηνία λήξεώς της τουλάχιστον δέκα οχτώ μήνες (18)
από την παράδοση
• Να έχει ακτινοσκιερή γραμμή
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
• Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και ξεχωριστό κουτί για κάθε
μέγεθος, και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης
• 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.

ΟΜΑΔΑ Β – Eνδοτραχειακός σωλήνας με cuff
• Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό latex free, εύκαμπτο μη τοξικό υλικό
και αποστειρωμένος
• Να διατίθεται στα μεγέθη: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8,5, 9
• Να διαθέτει διαβαθμίσεις
• Να αναγράφει στο σώμα της συσκευής ή στην συσκευασία της, την ημερομηνία
αποστείρωσης, με ημερομηνία λήξεώς τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από
την παράδοση
• Να έχει ακτινοσκιερή γραμμή
• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
• Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και ξεχωριστό κουτί για κάθε
μέγεθος, και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης
• 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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ΟΜΑΔΑ Γ – Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, ενηλίκων
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό
(π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση
από ατραυματικό και μαλακό υλικό
Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο
τραχειοτομίας)
Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
Να είναι μιας χρήσεως
Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα ενηλίκων με εύκολο
μηχανισμό προσαρμογής καθ’ ύψος
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες
χρήσης στην ελληνική γλώσσα
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.

ΟΜΑΔΑ Γ- Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, παίδων
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό
(π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση
από ατραυματικό και μαλακό υλικό
Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο
τραχειοτομίας)
Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
Να είναι μιας χρήσεως
Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα νηπίων, παίδων και
μικρόσωμων ενηλίκων, με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ’ ύψος
Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά
ISO 9001:08 ή ISO 13485:03
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

ΟΜΑΔΑ Γ- Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής
•
•
•
•

Να προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους σανίδας ακινητοποίησης αλλά να
έχει και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητο σύστημα
Να είναι κατασκευασμένο από υλικό ακτινοδιαπερατό
Να μην απορροφά υγρά και να καθαρίζεται εύκολα
Να διαθέτει ανοίγματα για τ’ αυτιά στο πλάι
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•

•
•
•
•

Να αποτελείται από: μία βάση, δύο ρυθμιζόμενα πλαϊνά σώματα στήριξης
κεφαλής, δύο ιμάντες ακινητοποίησης κεφαλής πολλαπλών χρήσεων που
δένουν με VELCRO
Να φέρει πιστοποίηση CE mark
Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά
ISO 9001
Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

O
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ
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