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Μη Κερδοςκοπικό ωματείο  
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Ακινα, 01/02/2017 
ΑΠ: 1168    

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

για την προμήθεια «Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ» 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 10.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

το πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμήθειεσ, για την υλοποίηςη του ζργου με τίτλο: «Access to 
primary healthcare solutions», του Προγράμματοσ τησ Υπατησ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, 
που υλοποιείται από τουσ Γιατροφσ του Κόςμου – Ελληνική Αντιπροςωπεία. 

Η προμικεια κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

1. Τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
2. Τον Κανονιςμό Προμθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
3. Τα αναφερόμενα ςτθν πιςτοποίθςθ PQP Status τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ.  
4. Τθν προγραμματικι ςφμβαςθ του ζργου με τίτλο «Access to primary healthcare solutions».  
5. Τθν απόφαςθ Δ.Σ 23/01/2017 με Α.Π: 1144, αναφορικά με τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ προμικειασ.   

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει μία μόνο προςφορά, ζχοντασ επιςυνάψει: 

1. Συμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και με ςφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωςθσ με τισ Τεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ (ςυνθμμζνο υπόδειγμα).  

2. Όλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ είναι απαραίτθτεσ και επί ποινι αποκλειςμοφ.  
3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παραγράφου 4, του άρκρου 8 ,του  Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι 

πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα  όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  
 

Κάθε υποψήφιοσ ανάδοχοσ θα πρζπει να υποβάλει την  προςφορά του, ςυμπληρϊνοντασ τουσ 
ςυνημμζνουσ ςτην Πρόςκληςη Πίνακεσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτα γραφεία τθσ Οργάνωςθσ «Γιατροί του Κόςμου- Ελλθνικι Αντιπροςωπεία», 
Σαπφοφσ 12, Τ.Κ. 105 53, Ακινα, ςτον 5ο όροφο ςτο Πρωτόκολλο, από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: www.mdmgreece.gr και τθν θμερομθνία 
αποςτολισ τθσ Πρόςκλθςθσ ςε δυνθτικοφσ ενδιαφερόμενουσ, μζχρι την 06/02/2017, ημζρα Δευτζρα κι 
ϊρα 17:00 μ.μ.. 

Ο Πρόεδροσ Κανάκησ Νικήτασ 
 

 

Μη Κερδοςκοπικό ωματείο 

«Γιατροί του Κόςμου – Ελληνική Αντιπροςωπεία» 

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«Ιατρικόσ Εξοπλιςμόσ» 

 

Προσ:  

«Γιατροί του Κόςμου- Ελληνική Αντιπροςωπεία»,  

απφοφσ 12, ΣΚ 10553, Αθήνα, 5οσ όροφοσ, πρωτόκολλο.  

 

Θζμα: Προςφορά για τθν προμικεια «Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ» ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε 
προμικειεσ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο: «Access to primary healthcare solutions», του 
Προγράμματοσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, που υλοποιείται από τουσ Γιατροφσ 
του Κόςμου – Ελλθνικι Αντιπροςωπεία, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 10.000,00  Ευρϊ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.  

 

Προμήθεια: «Ιατρικοφ εξοπλιςμοφ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 10.000,00  Ευρϊ, με ΦΠΑ. Τα 
αναφερόμενα κόςτθ ςτον πίνακα τεχνικϊν προδιαγραφϊν αφοροφν ςε μονάδεσ τεμαχίων (μοναδιαίο 
κόςτοσ είδουσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ).  
 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΚΕΤΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

1 

Αςκόσ αναηωογόνθςθσ ςιλικόνθσ, 
χωρθτικότθτασ 1600 ml πλιρθσ, με 
αναπνευςτικι βαλβίδα, ρεηερβουάρ 
οξυγόνου 2600 ml και μάςκα ενθλίκων Νο. 
4. και Νο.5 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

2 

Αςκόσ αναηωογόνθςθσ ςιλικόνθσ, 
χωρθτικότθτασ 500 ml πλιρθσ, με 
αναπνευςτικι βαλβίδα, ρεηερβουάρ 
οξυγόνου 2600 ml και μάςκα παιδιϊν Νο. 3 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

3 
Αυτόματοσ ανίδωτισ διφαςικόσ 360J για 
παιδιά και ενιλικεσ με αντίςτοιχα  pads και 
διακζςιμο service ςτθν Ελλάδα 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

4 
Ηλεκτρικι αναρρόφθςθ με ροόμετρο και 
δυνατότθτα αναρρόφθςθσ τουλάχιςτον 40 
L/min 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

5 
Χειροκίνθτθ αναρρόφθςθ με δυνατότθτα 
παραγωγισ κενοφ τουλάχιςτον -500 mmHg 
και αντιβακτθριδιακό φίλτρο 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ 
  

6 Ηλεκτρικό πιεςόμετρο ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

7 Στθκοςκόπιο ενθλίκων ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

8 Στθκοςκόπιο για καρδιολόγο ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

9 
Ιατρικι τςάντα επειγόντων και πρϊτων 
βοθκειϊν,  

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   
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Α/Α ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΚΕΤΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

10 
Νευρολογικό ςφυράκι με ακίδα για 
babinsky και πινζλο για εξζταςθ 
αιςκθτικότθτασ 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

11 Σπαςτό αναδιπλοφμενο φορείο ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

12 
Φιάλθ οξυγόνου φορθτι 5 λίτρων με 
ροόμετρο και μανόμετρο 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

13 
Τςάντα μεταφοράσ ςκευαςμάτων ψυγείου 
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 40 L από 
ςυνκετικό ςκλθρό πλαςτικό 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

14 
Παλμικό οξφμετρο δακτφλου  με αιςκθτιρα 
για παιδιά και ενιλικεσ με αρικμθτικι και 
κυματόμορφθ καταγραφι 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ 
  

15 Ζυγόσ Ενθλίκων Ηλεκτρονικόσ ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

16 
Σφυγμομανόμετρο ενθλίκων με 
ςτθκοςκόπιο 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

17 Σφυγμομανόμετρο παιδικό με ςτθκοςκόπιο ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

18 
Φορθτόσ τρικάναλοσ 
θλεκτροκαρδιογράφοσ, μπαταρίασ / 
ρεφματοσ, με λογιςμικό διάγνωςθσ 

ΤΕΜΑΧΙΟ   ΝΑΙ   

 
 

Πρόςθετεσ πληροφορίεσ 

1. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ αυτισ είναι για 120 θμζρεσ. 

2. Η προςφορά να καλφπτει το ςφνολο των αναφερόμενων ειδϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

3. Να αναγραφεί το μοναδιαίο κόςτοσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για κάκε ξεχωριςτό είδοσ.  

4. Η παράδοςι τουσ κα γίνει με ευκφνθ του αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τμθματικά ι ςυνολικά.  

5. Η τελικι ποςότθτα και κόςτοσ ανάκεςθσ κα αποφαςιςτεί με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ ανά είδοσ.  

6. Στθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ο προςφζρων αναγράφει «ΝΑΙ» εφόςον μπορεί να προμθκεφςει το είδοσ.  

7. Οι τελικζσ ποςότθτεσ προσ προμικεια κα κακοριςτοφν με βάςθ το μοναδιαίο κόςτοσ.  
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Βεβαιϊνεται ότι αποδζχομαι όλουσ τουσ παραπάνω  όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ 
προςφοράσ για την προμήθεια «Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 10.000,00  Ευρϊ, με 
ΦΠΑ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Περιγραφή 

Αξία Αριθμητικά   
(ςε €) 

Αξία Ολογράφωσ (ςε Ευρϊ) 

υνολικό προχπολογιςθζν τίμημα του 
ζργου ζναντι του οποίου ο Ανάδοχοσ 
προτίθεται να εκτελζςει το ζργο, μη 

ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 

  

Ποςοςτό επί τοισ εκατό (%) τησ 
οικονομικήσ ζκπτωςησ  

  

υνολικό ποςό, μετά την οικονομική 
ζκπτωςη, ζναντι του οποίου ο Ανάδοχοσ 

προτίθεται να εκτελζςει το ζργο, μη 
ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 

  

υνολικό ποςό, μετά την οικονομική 
ζκπτωςη, ζναντι του οποίου ο Ανάδοχοσ 

προτίθεται να εκτελζςει το ζργο, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.  

  

 
Η προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζρονται για εκατό είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εφόςον ηθτθκεί μπορεί να δοκεί παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ. 

ημείωςη: Όλα τα κενά να ςυμπληρωθοφν από τον Προςφζροντα ή τον Εκπρόςωπό του.         

  

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

…………………………………………………… 

(επωνυμία εταιρείασ & ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροςώπου) 

 

……………………………………………… 

(ημερομηνία προςφοράσ) 

 

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ & ΦΡΑΓΙΔΑ) 


