
 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Λάρισα 

11-11-2021 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 Αρ. Πρωτ. 25592 

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: Τρίτη 

Ημέρα: 23-11-2021 
Ώρα: 10:00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: Τρίτη 
Ημέρα: 23-11-2021 
Ώρα: 10:00 π.μ. 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΘ 
ΚΑΕ 1311 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33196000-0 (ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ) 

33692210-2 (ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

26.905,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 33.362,20€ με Φ.Π.Α. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  α/α 1047/0, ΑΔΑ:Ψ6Ο7469066-ΕΥ3 (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,  κατόπιν της αριθ. 19ης/26-10-2021 Θ. 18ο 
(ΑΔΑ:6ΖΥΣ469066-Ξ03) Απόφασης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο  & Τριανταφύλλειο», που αφορά στην έγκριση: 
α)Σκοπιμότητας και διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων 
(ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ-ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 
LUNDERQUIST-ΣΕΤ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ-ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ-ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ 
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ-ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΙΑΣ-ΦΑΚΑΡΟΛΑ-ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ-
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ/ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3WAY-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ HAMILTON-ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ) για τις ανάγκες 
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του  Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Τσακάλωφ 1, συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης  33.362,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(26.905,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
β)Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρων αυτής. 
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γ)Ορισμού επιτροπής τεχνικής-οικονομικής αξιολόγησης της ανωτέρω διαγωνιστικής 
διαδικασίας, προκειμένου να προβεί  στην παρακάτω προμήθεια: 
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 
 
Α/Α 1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΣΕ 
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ 
ΔΙΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ. 
Συμβατός με τον ενισχυτή BIS του Νοσοκομείου. Να συνοδεύεται από μόνιτορ μέτρησης 
βάθους καταστολής BIS. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 200-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5.200,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 2. ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ LUNDERQUIST 

Με επικάλυψη από PTFE σε όλο το σώμα. Με άκρο 5 cm εύκαμπτο και 3 cm 
ημιεύκαμπτο, ευθύ ή κεκαμμένο. Να διαθέτει οδηγό για εύκολη χρήση με το ένα χέρι. 
Να έχει διάμετρο 0,89mm και μήκος 90 cm. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 285,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 3. ΣΕΤ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ (ΟΥΡΟΜΕΤΡΟ) 

Να είναι ακριβείας, αποστειρωμένο, 500ml, γρήγορης αποχέτευσης των ούρων, να 
συνοδεύεται από σάκο υποδοχής με βαλβίδα ώστε να μη γίνεται αυτόματη αποχέτευση 
των ούρων και να φέρει ευκρινείς διαβαθμίσεις και να έχει port δειγματοληψίας 
(σιλικόνης) η οποία να είναι αποστειρωμένη. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 500-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.840,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

 

Α/Α 4.ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Υπερθερμιδικό 1,5kcal/ml, υπερπρωτεϊνικό 37,5g/500ml, με υδατάνθρακες βραδείας 
αποδέσμευσης και εμπλουτισμένο με προβιοτικές ίνες (FOS), κατάλληλο για ασθενείς με 
διαβήτη ή με μη φυσιολογικό μεταβολισμό της γλυκόζης. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 200-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.680,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

 

Α/Α 5. ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ Seldinger 

Το σετ να αποτελείται από ένα μαχαιρίδιο για τη διάνοιξη του δέρματος, βελόνα TUOHY 
μήκους 2cm για τρύπημα της κρικοειδούς μεμβράνης, οδηγό σύρμα με εύκαμπτο άκρο 
για την αποφυγή τραύματος στο οπίσθιο τοίχωμα της τραχείας, σύριγγα πλαστική για τη 
σωστή τοποθέτηση της βελόνας TUOHΥ, διαστολέα για την διεύρυνση της 
κρικοθυροειδούς μεμβράνης, ένα τραχειοσωλήνα ακτινοσκιερό από μαλακό PVC σε Ν0 4, 
κυρτό εισαγωγέα για την τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα και ένα καθετήρα 
αναρρόφησης Ν0 10. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 10-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.500,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 6. ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ 

Κύκλωμα αναπνευστήρα ενηλίκων με λεία εσωτερική επιφάνεια από PVC για να μην 
κατακρατά υδρατμούς, το οποίο να αποτελείται από 2 σωλήνες μήκους 180cm οι οποίοι 
να φέρουν 2 υδατοπαγίδες και να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με μη αποσπώμενο 
συνδετικό τύπου Υ το οποίο φέρει θύρες πίεσης και θερμοκρασίας. Να φέρει επιπλέον 
σωλήνα μήκους 60cm. Όλοι οι σωλήνες να φέρουν μαλακά συνδετικά για σύνδεση στον 
αναπνευστήρα. Να είναι αποστειρωμένο, Latex-free, DEHP-free. 
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ΤΕΜΑΧΙΑ 100-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.100,00€ ΠΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 7. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10cmX10cm ΠΕΡΊΠΟΥ 

Σπογγώδη, υψηλής απορροφητικότητας, με ειδική οπή και ειδικό κόψιμο για εύκολη 
τοποθέτηση και αφαίρεση, σε αποστειρωμένη συσκευασία αλουμινίου 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 8. ΠΑΝΙΝΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 10mm(ΦΑΚΑΡΟΛΑ) 
 
ΤΕΜΑΧΙΑ (ΡΟΛΑ 100 ΤΩΝ 50m)-5.000 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 650,00€ 
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
Α/Α 9. ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ  
- Να μπορούν να συνδεθούν σε οποιοδήποτε monitor μέσω ενός  
transduser, ώστε να μην απαιτείται η χρήση πρόσθετου  
εξοπλισμού  
- Να είναι ευλύγιστο και η μέτρηση να γίνεται πιεζοηλεκτρικά από  
micro chip και όχι με οπτικές ίνες  
- Να έχει ο καθετήρας τη μικρότερη δυνατή διάμετρο ώστε να είναι  
το δυνατόν λιγότερο επεμβατικός και κατάλληλος ακόμα και για  
παιδιατρική  χρήση  
- Να έχουν μέγιστη ελάχιστη απόκλιση επί της μέτρησης (drift)  
- Να είναι διαθέσιμος σε τρεις τύπους: 1) παρεγχυματικός, 2) κοιλιακός  
3) υποσκληρίδιος  
- Να είναι συμβατοί  με αξονικό και μαγνητικό τομογράφο  
- Να έχει το σημείο μέτρησης της πίεσης σε σημείο που να αποτρέπει  
τη φραγή του καθετήρα κατά την είσοδό του  
- Ο κοιλιακός καθετήρας να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με  
εξωτερική παροχέτευση  
- Χωρίς βίδα  
- Να διαθέτει CE MARK 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.425,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 10.ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 5 lit ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ. 

Διαλύματα διττανθρακικών χωρίς κάλιο. 

Διαλύματα διττανθρακικών αιμοδιήθησης χωρίς κάλιο, κατάλληλα για όλους τους 
τύπους θεραπειών συνεχούς εξωνεφρικής κάθαρσης. Να είναι 5lt σε σάκο non-PVC, δύο 
διαμερισμάτων (250ml + 4750ml). 

Να διαθέτει θυρίδα χορήγησης για προσθήκη φαρμάκων μετά την ανασύσταση του 
διαλύματος και βιδωτό σύνδεσμο (τύπου luer-lock) με βαλβίδα αντεπιστροφής που να 
μην επιτρέπει την απώλεια υγρού κατά την αποσύνδεση και αντικατάσταση του σάκου, 
εφαρμόζοντας άσηπτη τεχνική. 

Το ανασυσταθέν διάλυμα μετά την ανάμειξη να είναι άχρωμο, άοσμο και να μην 
κροκιδώνεται ή καθιζάνει. 

Ο σάκος να είναι έτοιμος προς χρήση, χωρίς να απαιτείται σπάσιμο ακίδας για την 
σύνδεσή του με τις γραμμές, μειώνοντας τα ανεπιθύμητα προβλήματα ροών και τη 
διακοπή της θεραπείας. 

Να είναι αποστειρωμένος με ατμό, ελεύθερος πυρετογόνων, στείρος, ατομικά 
συσκευασμένος και να είναι συμβατός με τα συνδετικά συστήματα του μηχανήματος που 
διαθέτει η Μονάδα του Νοσοκομείου. 
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Η σύνθεση του τελικού διαλύματος να είναι η ακόλουθη: 

Na+ 140mmol/l 

Ca++ 1,75mmol/l 

Mg++ 0,5mmol/l 

K+ 0mmol/l 

Cl- 109,5mmol/l 

Bicarbonate 32mmol/l 

Να μην περιέχει άνυδρη γλυκόζη και η συγκέντρωση γαλακτικού να μην ξεπερνάει τα 
4mmol/l. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 320-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.520,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 11. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ(3way) 
Να έχουν καθαρή επιφάνεια, χαμηλό όγκο γεμίσματος(νεκρό χώρο), δύο δρόμους 
περάσματος υγρών, να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις, να προσφέρουν τη δυνατότητα της 
αίσθησης ότι το συνδετικό είναι εντελώς ανοικτό ή κλειστό μέσω των on/off θέσεων 
(stop με κλικ στις 45ο ), με υλικό που να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και 
χημειοθεραπευτικών παραγόντων, να έχει αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο, το υλικό 
κατασκευής να είναι από πολυάνθρακα-πολυαιθυλένιο-πολυπροπυλένιο, latex-free, 
αποστειρωμένα με β΄ακτινοβολία, μιας χρήσης , CE Mark και να φέρουν καπάκια βιδωτά 
και να διατίθενται σε διάφορα μήκη σύνδεσης Luer-Lock. 

(α)ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.530,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
(β)ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 930,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 
Α/Α 12. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Συσκευή χορήγησης εντερικής διατροφής μέσω αντλίας. Για χρήση με περιέκτες με ευρύ 
στόμιο, περιέκτες τύπου Ready to Hang και τύπου SmartFlex. Ελεύθερο DEHP.  Με 
υποδοχείς σύνδεσης ENPlus, ENLock και ENFit, ειδικά σχεδιασμένα για να είναι συμβατά 
με τις γαστροστομίες/καθετήρες σίτισης νέας γενιάς και να αποτρέψουν τυχόν 
εσφαλμένες συνδέσεις, μέσω της ασυμβατότητάς τους με παρεντερικά ή άλλου τύπου 
συστήματα χορήγησης τύπου Compat Standard. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 500-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.350,00€ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α  

Α/Α 13. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ HAMILTON G-5 

Με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή και να έχουν ένα (1) χρόνο 

εγγύηση. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 555,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 14. ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
Με 1,5 kcal/ml, για σίτιση μέσω καθετήρα, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη(≥17%), 
με φυτικές ίνες και πολύ χαμηλή οσμωτικότητα<155Osmol/lt, για αυξημένες θερμιδικές 
και πρωτεϊνικές απαιτήσεις και αποφυγή διαρροιών. 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 300-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.620,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  
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Α/Α 15.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

Ρινογαστρικός, από πολυουρεθάνη, ακτινοσκιερός, με συρμάτινο οδηγό και ειδική 

σταθεροποιητική ταινία. Μόνο για εντερική σίτιση. 

 Νο 12-120cm: ΤΕΜΑΧΙΑ 40-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 240,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

 Νο 15-120cm: ΤΕΜΑΧΙΑ 80-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 480,00€ 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». 
 
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  
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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 
                                                                                         

 

ΑΔΑ: 9Η6Ψ469066-2Ω1


		2021-11-12T14:13:19+0200
	Athens




