ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
16PROC004556175
2016-06-09
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2016
Α.Π. 5058

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Θεσσαλονίκης κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 234/9-6-16 αιτήματος
προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών
ή/και υπηρεσιών.
Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα
κριθούν αποδεκτές.
Αριθμός
Αιτήματος

234
9/6/16
CPV:
31711140-6

Προμήθεια

Ποσότητα

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια
απινίδωσης για αυτόματο
εξωτερικό απινιδωτή τύπου
LifePak 1000

30

Τελική
Ημερομηνία
και
Ώρα
Υποβολής
Προσφορών
ΠΕΜΠΤΗ
16/06/16
12:00

Πιθανή
Δαπάνη
Έως

Πληροφορίες

930 €

Επιτροπή διαγωνισμού:
Παράσχου Β
τηλ. 2313 326657
b.paraschou@ekab.gr
Παπαιωάννου Ε.
Τηλ. 2313 326643
e.papaioannou@ekab.gr

ΚΑΕ
1311

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
διενέργειας του διαγωνισμού. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ
(μετρητοίς) με την παράδοση των ζητούμενων ειδών, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται εντός 3 ΗΜΕΡΩΝ όταν
είναι ετοιμοπαράδοτα σε άλλη περίπτωση θα ματαιώνεται η παραγγελία.
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 55535 Τηλ. 2313 326620 Φαξ 2310 347310 με την ένδειξη: “Διαγωνισμός
Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού με ΑΕ 234/9-6-16”

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Χρυσή Ματσικούδη
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Ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για απινιδωτή τύπου Lifepak
1000 Physio-Control, ενηλίκων



















Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα
μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης
Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες
Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor)
Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σημεία
τοποθέτησής τους
Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων
Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο 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 και λήψη ΗΚΓ
Να είναι δοκιμασμένα για χρήση με διφασική τεχνολογία απινίδωσης μέχρι και 360 Joules
Το μήκος καλωδίου να είναι τουλάχιστον 100 cm
Η συνολική αγώγιμη επιφάνεια και των δύο ηλεκτροδίων να είναι τουλάχιστον 100 cm2
Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για
χρήση
Να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας 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
Να διαθέτει CE mark
Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και
ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη

Η επιτροπή
Πύρρος Δ.
Κίτσιος Ε.
Λούκος Ι.
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