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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Κτίριο Διοίκησης – Λόφος Πανεπιστημίου
81 100 Μυτιλήνη
Πληροφορίες: Ελευθεριάδου Ελένη
Τηλ.: 22510 36924

Μυτιλήνη, 11/07/2016
Αριθ. Πρωτ. 5881

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
(απευθείας ανάθεση) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, στην προμήθεια
απινιδωτή για τις ανάγκες παροχής πρώτων βοηθειών στα μέλη της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Μυτιλήνης.
Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του συμπληρωμένους τους πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς και Προδιαγραφών του παραρτήματος της παρούσης πρόσκλησης.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (2.200,00 €),
συμπεριλαμβανομένου 17% Φ.Π.Α. και παράδοσης.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 7127A τρέχοντος οικονομικού έτους. Επί του καθαρού ποσού
(προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, καθώς και οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. Ο
προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα οποία θα
παραδοθούν ελεύθερα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον προμηθευτή. Απαιτήσεις του
προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές, άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως
των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά
κλπ.), που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που
τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στον ισότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr.
Αποστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Ελευθεριάδου Ελένη, τηλ.
22510-36924, e-mail : eeleyth@aegean.gr
Οι υπογεγραμμένες προσφορές να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση
ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης στον Λόφο Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,
1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μέχρι την 25η Ιουλίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :
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ΑΔΑ: 7ΦΠΝ469Β7Λ-73Δ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Για την με διαπραγμάτευση προμήθεια απινιδωτή
(Αριθμ. πρωτ. 5881/11-07-2016)
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Διοίκησης
81100 Μυτιλήνη
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
έγγραφη ειδοποίηση του μειοδότη.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος Α.Γκρίτζαλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΣΥΝΟΛΟ:

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Α/Α: 01 ΕΙΔΟΣ: ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτόματος φορητός απινιδωτής διφασικής τεχνολογίας με ενέργεια
εξόδου 50 – 200 Joule.
Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της μπαταρίας του συστήματος και των
αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων με ενδεικτικές λυχνίες για την απεικόνιση
της κατάστασης.
Να εκτελεί απινίδωση σε ενήλικες και παιδιά έως ενός έτους με τα
αντίστοιχα ηλεκτρόδια.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας 2 χρόνια σε κατάσταση αναμονής και 6 χρόνια
όταν είναι αποθηκευμένη εκτός λειτουργίας.
Με μια καινούργια μπαταρία μπορεί να αποδίδει 70 απινιδώσεις ή 120
λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης 3 συμβάντων διάρκειας 30 λεπτών το
κάθε ένα συμβάν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Χρόνος ανάλυσης ΗΚΓ < 8 sec
Να είναι μικρού όγκου και βάρους περίπου 2.5 kg και εύκολος στην
μεταφορά με χειρολαβή.
Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργιών για την παρακολούθηση της
κατάστασης του απινιδωτή , της μπαταρίας, των pads απινίδωσης καθώς
και για την σύνδεση των pads με τον ασθενή.
Να δύναται να επικοινωνήσει ασύρματα μέσω Bluetooth με Η/Υ μέσω
ειδικού λογισμικού για τη μεταφορά δεδομένων, όπως συμβάντα
απινίδωσης, ιστορικά αυτοδιάγνωσης, πληροφορίες μπαταρίας, καθώς
και αλλαγή των πληροφοριών του απινιδωτή.
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