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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 7Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
Ταχ. Δ/νςθ
: Γ. Χατηθκϊςτα 1
Ταχ. Κϊδικασ : 45444
Ρλθροφορίεσ : Ειρινθ Τςε
Τθλζφωνο
: 2651054364
Fax
: 2651054367
E-mail
: e.tse@ekab.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
CPV
ΡΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΡΑΝΗ
ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΑΙΘΜΟΣ ΜΙΚΟΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α ΑΡΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΡΟΧΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΟΔΙΟΣ ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ

Location: Athens

Ιωάννινα, 26/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 840

ΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
7Η ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ρρομικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ
Χαμθλότερθ τιμι
Ημερομηνία: 10/03/2016 Ημζρα: Πζμπτη Ώρα: 12:00 π.μ.
ΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΠΝΟΗ ΠΑΙΔΩΝ
33157100-6
400 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ
260,16 € πλζον Φ.Ρ.Α. 23%, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 320,00 € με Φ.Ρ.Α.
120 ΗΜΕΕΣ
Ν14/28-01-2016
1311
1132
ΩΔΙΔΟ1Ρ-4Ψ
16REQ003882480

Ακαναςία Οικονόμου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:26510-54350
ΦΑΞ: 26510-54367
e-mail: ath.oikonomou@ekab.gr

ΑΔΑ: 6ΥΛΖΟΡ1Π-Φ16
Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
προμικεια/υπθρεςία ΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΠΝΟΗ ΠΑΙΔΩΝ (400
ΣΕΜΑΧΙΑ)
προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) προςφορά για τα υπό προμικεια είδθ/ υπθρεςίεσ, ζωσ τθν οριηόμενθ καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα.
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ΠΡΟΦΟΡΕ
1. Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ.6 του Ρ.Δ.
118/07, μζχρι τθν 10/03/2016, ημζρα Πζμπτη και ϊρα 12:00 π.μ.. ςτο πρωτόκολλο του
Ε.Κ.Α.Β. (Γ. Χατηθκϊςτα 1, Ιωάννινα, 45444) και κα απευκφνονται ςτθν αρμόδια επιτροπι που
ζχει ςυγκροτθκεί με τθν υπ’ αρικ. ΣΥΝ. 35/17-12-2015 Θζμα 55 Απόφαςθ του Δ.Σ. του ΕΚ.Α.Β.
2. Η ΤΕΧΝΙΚΗ κακϊσ και θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφορά επί ποινή απορρίψεωσ, τοποκετοφνται ςε
χωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τισ αντίςτοιχεσ ενδείξεισ,
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ». Ο
εξωτερικόσ φάκελοσ να αναγράφει τθν λζξθ ΡΟΣΦΟΑ για το είδοσ που αφορά θ πρόςκλθςθ
και ευκρινϊσ τα κάτωκι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, 7θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Γ.
Χατηθκϊςτα 1, Ιωάννινα 45444.
 Ο αρικμόσ τθσ μικροπρομικειασ Ν14/28-01-2016 και το είδοσ ςτο οποίο αναφζρεται θ
προςφορά
 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα – προςφζροντοσ
3. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να ζχουν ςαφι παραπομπι ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ
Ε.Ρ.Υ. (με παραπομπι ςτο υλικό ίδιο ι αντίςτοιχο, τον α/α, περιγραφι, τιμι κ.λ.π.). Σε
περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνοντα ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν πρζπει να γίνεται ςαφισ μνεία
προσ τοφτο.
4. Στθν ζγγραφθ προςφορά του ο ενδιαφερόμενοσ προςφζρων κα αναλαμβάνει ρθτϊσ τθν
δζςμευςθ ότι κα εκτελζςει τθν προμικεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που
περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Ζξοδα μεταφοράσ των υπό προμικεια ειδϊν
επιβαρφνουν τον προμθκευτι.
5. Χρόνοσ παράδοςθσ τριάντα (30) μζρεσ από τθν αποςτολι τθσ ανακοίνωςθσ κατακφρωςθσ.
Πρζπει να αναγράφεται ωσ μζγιςτοσ χρόνοσ ςτην προςφορά κάθε ςυμμετζχοντοσ ςτο
διαγωνιςμό.
ημειϊνεται ότι η υπζρβαςη του χρόνου παράδοςησ αποτελεί λόγω απόρριψησ τησ
προςφοράσ ωσ απαράδεκτη.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωςτοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου του φορζα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνιςμό, γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ που αποςτζλλεται με
φαξ.
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το ½ αυτοφ με
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων
(Ρ.Δ. 118/2007 αρ. 26) ι να μετατίκεται.
3. Η παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παραλαβισ τουσ, κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, απόρριψθ υλικϊν κλπ, διζπονται από τα οριηόμενα ςτα άρκρα 27 , 28, 32,33 και 34
του ΡΔ118/07.
4. Η πλθρωμι τθσ αξίασ του ςυμβατικοφ είδουσ, κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι
παραλαβι του ςυμβατικοφ είδουσ.

ΑΔΑ: 6ΥΛΖΟΡ1Π-Φ16
5. Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
6. Τα απαιτοφμενα για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικά ορίηονται ςτο άρκρο 35 του Ρ.Δ. 118/07.
7. Για ότι δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ιςχφουν οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
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ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
 Να είναι καταςκευαςμζνθ από μαλακό, ατοξικό πλαςτικό υλικό, latex free
 Να είναι άχρωμθ και διαφανισ
 Να ζχει ρυκμιηόμενο επιρίνιο μεταλλικό ζλαςμα για να είναι εφικτι θ ςωςτι
εφαρμογι τθσ μάςκασ ςτο πρόςωπο παίδων και να εμποδίηει τισ διαρροζσ Ο2
 Να φζρει ςωλινα μικουσ 2 m, με εςωτερικζσ αυλακϊςεισ που να προςτατεφουν από
διακοπι παροχισ O2 ςε περίπτωςθ τςακίςματόσ του
 Επί τθσ μάςκασ να υπάρχουν οι κατάλλθλεσ βαλβίδεσ ροισ
 Ο αποκεματικόσ αςκόσ να είναι υψθλισ αντοχισ ζναντι του ςκιςίματοσ
 Πλο το ςετ να είναι μιασ χριςθσ
 Το ςετ να ςυνοδεφεται από οδθγίεσ χριςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
 Να φζρει πιςτοποίθςθ CE mark
 Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO
9001:08 ι 13485:03
 Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του
καταςκευαςτι και του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά
ποιότθτασ και αςφάλειασ του προϊόντοσ
 Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ από τθν παράδοςθ.
Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, ςτθ
διαδικτυακι πφλθ τθσ Γεν. Γραμματείασ Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, κακϊσ και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.ekab.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ
7ΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΡΑΔΙΩΤΗΣ

