
 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Λάρισα 

16-11-2021 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 Αρ. Πρωτ. 26127 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

   

   Υποκατάστημα 
Ταχ. Δ/νση: 

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  
Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα  

 
ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών  
Υπεύθυνος: Νταραρά Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2413 504379  

E-mail: gnl-promithies@ghl.gr  
 
Θέμα: <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ> 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή  
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: Δευτέρα 

Ημέρα: 29-11-2021 
Ώρα: 10:00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: Δευτέρα 
Ημέρα: 29-11-2021 
Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών,  
Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΕ 1311 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 24000000-4 (ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 

33141114-2 (ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

27.560,60€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 34.175,14€ με Φ.Π.Α. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  α/α 1057/0, ΑΔΑ:ΩΖ8Ξ469066-Χ1Χ (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,  κατόπιν της αριθ. 18ης/08-10-2021 Θ. 22ο 
(ΑΔΑ:Ψ1ΑΗ469066-ΗΙΣ) Απόφασης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο  & Τριανταφύλλειο», που αφορά στην έγκριση: 
α)Σκοπιμότητας και διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων (ΓΑΖΑ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ-ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ-ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 5 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ-ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ-ΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ-ΡΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΣ) για 
τις ανάγκες του τμήματος Αποστείρωσης του  Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Τσακάλωφ 1, συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης  34.175,14€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(27.560,60€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
β)Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρων αυτής. 
γ)Ορισμού επιτροπής τεχνικής-οικονομικής αξιολόγησης της ανωτέρω διαγωνιστικής 
διαδικασίας, προκειμένου να προβεί  στην παρακάτω προμήθεια: 
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ: 

ΑΔΑ: 6Δ2Ψ469066-ΟΕΗ



 

Α/Α 1. ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΕ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΝΗΜΑ 90Χ100 
 
Α)ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ  
Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει 
υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.  
Β) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου 
EN 14079:2003  
και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα 
της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π) και να μην 
παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια 
κ.λ.π).  
Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης 
του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες).  
Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστό να ανήκει στον πέμπτο τύπο 
του Πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003, δηλαδή:  
 
 
Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστό (cm2) 18 

Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm) 100  5 
Ελάχιστο φορτίο θραύσης, σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση 
του στήμονα 

50 

Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm) 80  5 
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της 
κρόκης 

30 

Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (g/m2) 24 

 
 
Γ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 1 εκατοστά (cm) και μήκος 100  1 μέτρων (m).  
Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός 
(1) μέτρου ή σε  
φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.  
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν 
προστασία από  
την υγρασία, τη ρύπανση και να είναι ανθεκτικά κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.  
Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:  
 
1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής  
2. Το είδος του περιεχομένου  
3. Η ημερομηνία παραγωγής  
4. Ο αριθμός παρτίδας  
5. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)  
6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας.  
7. Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη  
8. Η σήμανση πιστότητας CE.  
 
Δ) ΕΛΕΓΧΟΙ  
Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079:2003, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.  
Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της  
προσκομισθείσας ποσότητας.  
Τα δείγματα θα πρέπει να είναι σε συσκευασία πακέτου, όπου θα πρέπει να 
αναγράφεται ο κωδικός  
που θα αντιστοιχεί με τον κωδικό της τεχνικής προσφοράς.  
Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα 
δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. 
κ.λ.π).Επίσης, πριν από  
την κατακύρωση, η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο στα αρμόδια 
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εργαστήρια.  
Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.  
Το εν λόγω είδος να υπάγεται στην κατηγορία ΙΙα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
εφόσον πρόκειται κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του 
μικροπεριβάλλοντος των τραυμάτων.  
 
Για την γάζα την ακτινοσκιερή με βαριούχο νήμα ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική 
προδιαγραφή της υδρόφιλης απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α, Β, Γ και 
Δ), με την ακόλουθη προσθήκη στην παρ. Β: “να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή, 
περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) 
πλάτους υφάσματος. 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 90cm Χ 100m  
 
ΜΕΤΡΑ 30.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,09€/ΜΕΤΡΟ) 2.700,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 2. ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40 8ΠΛΗ ΜΕ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΝΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της υδρόφιλης απορροφητικής 
γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α, Β, Γ και Δ), με την ακόλουθη προσθήκη στην παρ. Β:  
“ Να φέρει υφασμένο ακτινοσκιερό νήμα, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού 
βαρίου ανά φύλλο. Τα φύλλα θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να 
μην έχουν καθόλου ξέφτια».  
Α) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:40 CM X 40 CM, 8 PLY  
Κατάλληλη ποσότητα τεμαχίων γάζας λαπαροτομίας θα τοποθετείται σε πλαστική 
συσκευασία και στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια, που θα επιτρέπουν την ασφαλή και 
εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των 
περιεχομένων τεμαχίων γαζών λαπαροτομίας,  καθώς και όλες οι ενδείξεις της 
παραγράφου Γ  
 
Β) ΕΛΕΓΧΟΙ  
Η ταυτοποίηση των γαζών λαπαροτομίας, καθώς και οι έλεγχοι, θα γίνονται σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079:2003, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.  
Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της  
προσκομισθείσας ποσότητας.  
Τα δείγματα θα πρέπει να είναι σε συσκευασία πακέτου, όπου θα πρέπει να 
αναγράφεται ο κωδικός που θα αντιστοιχεί με τον κωδικό της τεχνικής προσφοράς.  
Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα 
δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. 
κ.λ.π). Επίσης, πριν από την κατακύρωση, η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε 
έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια.  
Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.  
Το εν λόγω είδος να υπάγεται στην κατηγορία ΙΙα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
εφόσον πρόκειται κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του 
μικροπεριβάλλοντος των τραυμάτων. 
 
ΤΕΜΑΧΙΑ 60.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,21€/ΤΜΧ):12.600,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  

 
ΓΕΝΙΚΑ  
1. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, 
τόπος) του  
εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού, που πραγματοποιεί την ύφανση και 
τις λοιπές επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση κλπ, μέχρι και την τελική 
συσκευασία). Ο  
κατασκευαστής του επιδεσμικού υλικού πρέπει να διαθέτει άδεια δυνατότητας 
παραγωγής επιδεσμικού υλικού από τον Ε.Ο.Φ ή από αντίστοιχη επίσημη Αρχή. Ο 
κατασκευαστής θα πρέπει επίσης  
να διαθέτει βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ότι τα  
προϊόντα του, που καταγράφονται στη βεβαίωση, κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη 
σήμανση CE.  
Αντίγραφα της ανωτέρω αδείας και βεβαίωσης θα κατατίθενται με την προσφορά.  
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2.Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή 
των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  
3. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Μητρώο  
Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατηγορίας Ι, σύμφωνα με την οποία τα  
ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας Ι (επίδεσμοι γάζας) της κατασκευάστριας 
εταιρίας μπορούν να  
κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE.  
4. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν 
από κοινοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) 
ότι τα προϊόντα  
κατηγορίας ΙΙα (γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές) της κατασκευάστριας εταιρείας, 
είναι σύμφωνα  
με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-8-2009 (ΦΕΚ 2198/Β//2-
10-2009) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα 
ιατροτεχνολογικά  προϊόντα» και φέρουν τη σήμανση CE, συνοδευόμενη από τον αριθμό 
αναγνώρισης του Κοινοποιημένου  
Οργανισμού. 
 
Α/Α 3.ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 5 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
Χαρτί αποστείρωσης εναλλασσόμενο non woven. Ένα τουλάχιστον εκ των 
εναλλασσόμενων χαρτιών να είναι 100% συνθετικό 5 στρωμάτων SSMMS βάρους ≥47 
gr/m2 περίπου για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο.  
Ένα τουλάχιστον εκ των εναλλασσόμενων χαρτιών να είναι βάρους ≥57 gr/ m2 περίπου 
με συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες για πρόληψη κατά των υγών πακέτων. Να 
προσφέρεται σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε-πράσινο) για εύκολη 
αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος.  
Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες με βαθμό 
αλκοολοαπωθητικότητας ≥9.  
Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση για αποτροπή υγρών πακέτων. 
Απουσία μηχανικής μνήμης. Με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο, κατάλληλο κυρίως για 
βαριά set (γυναικολογικά, κ.λπ.).  
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής-λήξης και ο αριθμός 
παρτίδας Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 868-2, ΕΝ ISO 11607-1. Να κατατεθεί 
το φυλλάδιο, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του 
κατασκευαστή με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου (EN, ISO) και τo πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή IS0 13485. Να διατίθεται σε διαστάσεις: 
 
α)120Χ120 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,94€/ΤΜΧ):2.820,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
β)120Χ140 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,97€/ΤΜΧ):2.910,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 4. ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
Σωλήνας ελαστικός διαφανής διαφόρων μεγεθών silastik 7X13 
 
ΜΕΤΡΑ 1.500(ΡΟΛΑ 25 ΜΕΤΡΩΝ)-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ(1,25€/ΜΕΤΡΟ):1.875,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 5.ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (BACTERIAL FILTER) ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 23Χ23CM 
Φίλτρα για κοντέινερ .Να είναι μιας χρήσεως, τετράγωνα με χημικό δείκτη στο πάνω 
μέρος τους. Ο χημικός δείκτης να μην είναι τοξικός και να εναρμονίζεται με τα EN 867 – 
2 και ISO 11140-1 . Να είναι κατασκευασμένα από non woven υλικό βάρους 70gr/m2 ± 
5% ανθεκτικό σε υγρή και στεγνή κατάσταση ώστε να αντέχει στην πίεση κατά την 
αποστείρωση. Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης σε κάθε 
συσκευασία. Να υπάρχει ένδειξη CE. Να κατατεθεί φυλλάδιο, φύλλο τεχνικών 
χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) και το ISO 13485 του κατασκευαστή, 230Χ230 
 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,16€/ΤΜΧ):240,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 6.ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 
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Θήκες αποστείρωσης θερμοσυγκολούμενες επίπεδες από ανθεκτικό χαρτί βάρους 
70g/m2 με δείκτες ατμού .Οι δείκτες ατμού να είναι τυπωμένοι στο χαρτί μεταξύ χαρτιού 
και πλαστικού φιλμ . Να είναι θερμοσυγκολούμενες (170 Cο) κατά το ένα άκρο και 
κλειστές κατά το άλλο. Να έχουν τη μια πλευρά από ανθεκτικό χαρτί και την άλλη από 
έγχρωμο διάφανες μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων. Να  
μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να μην αφήνουν ινίδια. Η πλαϊνή συγκόλληση να είναι 
πολλαπλών σειρών για μεγαλύτερη αντοχή. Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα 
EN ISO 11607 & EN 868-5. Διαστάσεις: 
 
α)150Χ300 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,106€/ΤΜΧ) 530,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
β)150Χ400 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,141€/ΤΜΧ)705,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
γ)200Χ300 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,13€/ΤΜΧ)650,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
δ)200Χ400 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,193€/ΤΜΧ)965,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 7.ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Θήκες αποστείρωσης, αυτοκόλλητες, ευθυγραμμισμένες με δείκτες ατμού - αερίου, με 
προδιπλωμένη αυτοκόλλητη πλευρά και λευκή εξωτερική επιφάνεια σε διαστάσεις 
περίπου: 
 
α)90Χ250 
ΤΕΜΑΧΙΑ 10.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,0229€/ΤΜΧ)229,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
β)150Χ300 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,055€/ΤΜΧ)275,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
γ)200Χ350 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ(0,052€/ΤΜΧ)260,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
δ)130Χ360 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (0,11€/ΤΜΧ)550,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 8.ΡΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
Ρολός αποστείρωσης θερμοσυγκολούμενος με δείκτες ατμού , επίπεδος από ανθεκτικό 
χαρτί 70 g/m2. Η μία πλευρά να είναι από χαρτί και η άλλη από πλαστικό διαφανές φιλμ 
πολλαπλών στρωμάτων .Να μη σκίζεται και να μην αφήνει ινίδια κατά το άνοιγμα .Η 
πλαϊνή συγκόλληση να είναι πολλαπλών σειρών για μεγαλύτερη αντοχή . Οι δείκτες 
ατμού να είναι τυπωμένοι στο χαρτί μεταξύ χαρτιού και πλαστικού φιλμ .Να είναι 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα EN ISO 11607 & EN 868-5 . Διαστάσεις: 
 
α)100Χ200 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (8,85€/ΤΜΧ)44,25€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
β)150Χ200 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (12,65€/ΤΜΧ)63,25€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
γ)250Χ200 
ΤΕΜΑΧΙΑ 5-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (28,82€/ΤΜΧ)144,10€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης τακτικών διαγωνισμών που εντάσσονται τα ανωτέρω είδη, 
οι συμβάσεις που τυχόν θα προκύψουν από την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία, θα 
διακοπούν μονομερώς. 
 
Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) στο γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου. 
Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς 
σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
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Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς να περιέχει, εκτός των άλλων, που αφορούν την 
τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου, τα κάτωθι έγγραφα: 
 
1)Υπεύθυνη Δήλωση  εκ μέρους του οικονομικού φορέα, για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 1 & 2  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 (Άρθρο 22). Η υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται: α)στην περίπτωση φυσικού προσώπου, 
                      β)στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου           
εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο Ν.4605/2019 άρθρο 43. 
2.Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται: 
                  α)Η χώρα καταγωγής του προσφερόμενου προϊόντος 
                   β)Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν         
                   καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της(Ν. 4782/2021 Άρθρο 36). 
3.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση  και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή(π.χ. 
ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ , συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από Υπεύθυνη 
Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
4.Οι προμηθευτές πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά ότι τα 
προσφερόμενα είδη θα είναι ετοιμοπαράδοτα έως 5 ημέρες από την έγγραφη 
παραγγελία που θα τους αποσταλεί. 
 
 Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση (CE). 
 
Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η 
πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο  
 
Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»   
                                                                                                             

 
                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
                                                                                               Ο  Διοικητής του 
                                                                                        Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  
                                                                                «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
                                                                                       
                                                                                                   
 
                                                                                         ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
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