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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 9 Ιουνίου
Αρ.Πρωτ: 3511

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 73/9-6-2020 Αιτήματος
προμήθειας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Αποσφράγιση Προσφορών
Περιγραφή του Φυσικού
Αντικειμένου
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
CPV
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κριτήριο Ανάθεσης
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς
για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της
Σύμβασης
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας
Υγειονομικού Υλικού.
Έως Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.30μμ.
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 ώρα 11.00πμ
Γάντια Νιτριλίου μεγέθους Χ-Large
1.500,00€ χωρίς ΦΠΑ
Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1311
18424300-0
ΝΑΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά Βάσει Τιμής
Ολόκληρη την ποσότητα

180 ημέρες

Οι προσφορές θα αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
Προς: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού
Περιοχή Μεζούρλο, ΠΓΝΛ, Λάρισας, 41110.
Τίτλος: Γάντια Νιτριλίου (ΑΕ 73/9-6-2020)
Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Προσφορών: 19/06/2020 και ώρα 14.30μμ

Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:
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α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα
περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια
σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσης.
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Α’.
Γενικοί Όροι
• 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.
• Διευκρινίσεις γίνονται μόνο εγγράφως πριν τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας,
ήτοι μέχρι Δευτέρα 15/6/2020.
• Tα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα και ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός 7
ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης.
• Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου.
• Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα.
• 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.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 73/9-62020
Περιγραφή

Τεμάχια

Αξία

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL

30.000

Υπογραφή – Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Γάντια νιτριλίου
• Να είναι μιας χρήσεως.
• Να έχουν μήκος 240 – 300 mm.
• Να μη συγκεντρώνουν πούδρα και πρωτεΐνη και να είναι αποδεσμευμένα από λιπαντικές
ουσίες.
• Να είναι κατάλληλα για χρήστες που έρχονται σε επαφή με βιολογικά υγρά ή
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο από επαφή με βιολογικούς
παράγοντες.
• Να είναι ικανά να προστατέψουν χέρια που είναι ευαίσθητα σε ταλκ ή υλικό latex.
• Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ.
• Να πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων της σειράς EN 455. Ως προς αυτή
την απαίτηση, το ΕΚΑΒ δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους, τόσο στη φάση διενέργειας
του διαγωνισμού όσο και κατά την εκτέλεσή του, στα εργαστήρια του ΕΚΑΠΤΥ ή άλλου
κατάλληλου φορέα.
• Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και να διαθέτει βεβαίωση
σύμφωνα με την ΥΑ 1348/2004.
• Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
• Να διατίθεται σε συσκευασία των εκατό (100) τεμαχίων τουλάχιστον και σε μεγέθη M, L
και XL
• Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την
παράδοση.
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