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Αθήνα, 07/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την προμήθεια σε «Ιατρικό Εξοπλισμό» συνολικού προϋπολογισμού έως του
ποσού των € 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο: «PHC, SRH and PSS services in Kara Tepe and
new RIC Lesvos», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που
υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό UNHCR/GRC01/2021/0000000263/003 του έργου με τίτλο:
«PHC, SRH and PSS services in Kara Tepe and new RIC Lesvos», καθώς και τις όποιες επικαιροποιήσεις
και τροποποιήσεις αυτής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική,
ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα,
ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας το 2021 τα 31 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης,
έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία
προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που
χρειάζεται προστασία και βοήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες όσων
έφτασαν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή παρόντες, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αξιολογώντας τις ανάγκες των συνανθρώπων
μας, συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δράσεις τους με τα Ανοικτά Πολυϊατρεία (Αθήνα, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Χανιά), τις Κινητές μονάδες αλλά και με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων,
ξενώνας ευάλωτων γυναικών), με μακροπρόθεσμο στόχο να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια «Ιατρικού Εξοπλισμού» για το έργο με τίτλο: «PHC, SRH and PSS services
in Kara Tepe and new RIC Lesvos», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία. Ο Φορέας
διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών υλοποίησης του
έργου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά,
έχοντας επισυνάψει:
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1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (συνημμένο
υπόδειγμα) για τις ζητούμενες ποσότητες.
2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή
αποκλεισμού και η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι
πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι
όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν τμηματικών παραλαβών
των ειδών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και βάσει των χρηματοροών του
έργου, με δυνατότητα πίστωσης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά, που πληροί όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές όλων των ζητούμενων ειδών, με άμεση παράδοση των ειδών στο σύνολο των ποσοτήτων.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου: www.mdmgreece.gr
και θα αποσταλεί σε τρείς (3) δυνητικούς προμηθευτές, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν σε
ηλεκτρονική μορφή την προσφορά τους με σφραγίδα και υπογραφή, στο mail perama@mdmgreece.gr,
βάσει των επισυναπτόμενων υποδειγμάτων.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη
τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α.
Συμπλήρωση πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, Β. Πίνακας κόστους ειδών με και χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά
θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ..
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Α. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς: «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα, 5ος όροφος,
πρωτόκολλο.
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια σε «Ιατρικό
Εξοπλισμό», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των € 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο
πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο: «PHC, SRH and PSS services in Kara Tepe and new
RIC Lesvos».

Προμήθεια: «Ιατρικού Εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των € 6.200,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συμπληρώνονται οι μοναδιαίες τιμές και η στήλη απάντηση.
Α/Α
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ΕΙΔΟΣ

Μόνιτορ Ζωτικών
Λειτουργιών

2

Πιεσόμετρο

3

Οξύμετρο

4

Θερμόμετρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4 βασικών λειτουργικών παραμέτρων (πίεση,
οξυγόνο, θερμοκρασία, καρδιακός παλμός).
Κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά ή
νεογνά.
Συμπαραδιδόμενα: Περιχειρίδα ενηλίκων,
Σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδας, Αισθητήρας
οξυμετρίας ενηλίκων, Καλώδιο σύνδεσης
αισθητήρα, Probe θερμομέτρησης, Καλώδιο
τροφοδοσίας, τροχήλατη βάση μεταφοράς
Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης, αυτόματο,
ηλεκτρονικό, με τρείς περιχειρίδες βραχίονα
(ενηλίκων ,παιδική και μεγάλη ενηλίκων)
λειτουργία με μπαταρίες ή και με ρεύμα. Εύρος
μέτρησης Α.Π.: 0-290 mm HG, συχνότητα
παλμών:40-240bpm, αναγνώριση αρρυθμίας, με
ευκρινή φωτιζόμενη οθόνη LCD,
Παλμικό οξύμετρο δακτύλου, με οθόνη LCD,
εμφάνιση ενδείξεων αριθμητική και σε
κυματομορφή, εύρος μέτρησης παλμών: 25250bpm, εύρος μέτρησης SpO2: 0%-100%,
λειτουργία με μπαταρίες
Ιατρικό θερμόμετρο άνευ επαφής υπέρυθρων για
την μέτρηση θερμοκρασίας από το μέτωπο
(μέτρηση κροταφικής αρτηρίας), χωρίς την χρήση
αναλώσιμων, Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση
υψηλής θερμοκρασίας. Φυσιολογικές συνθήκες
λειτουργίας: 10-40 C και <_ 85%υγρασία,
Ακρίβεια :34-35.9 C = +/- 0.3 C, 36- 39 C = +/- 0.2,
39- 42.5 C = +/- 0.3 C
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ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΑΙ
Ο ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
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ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
προσφοράς στην προμήθεια σε «Ιατρικό Εξοπλισμό», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των
6.200,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις μοναδιαίες ποσότητες.
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιγραφή

Αξία Αριθμητικά (€)

Αξία Ολογράφως (σε Ευρώ)

Συνολικό προϋπολογισθέν τίμημα του έργου έναντι του
οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο, μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης
Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική έκπτωση, έναντι
του οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο,
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Συνολικό ποσό, μετά την οικονομική έκπτωση, έναντι
του οποίου ο Ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει το έργο,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέρονται για εκατό είκοσι (120) ημέρες και εφόσον ζητηθεί
μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.
Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
……………………………………………………
(επωνυμία εταιρείας & ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)
………………………………………………
(ημερομηνία προσφοράς)
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

4
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»
Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53, Τηλ: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr

