
 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Λάρισα 

21-02-2022 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 Αρ. Πρωτ. 5088 

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: 04-03-2022 

Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα: 09:00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 04-03-2022 
Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα: 09:00 π.μ. 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ   
ΚΑΕ 1311 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33168000-5 (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

17.840,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 22.121,60€ με Φ.Π.Α. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  α/α 519/0, ΑΔΑ:9ΑΞ9469066-ΙΚ8 (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,  κατόπιν της αριθ. 3ης/18-02-2022 Θ. ΕΗΔ 1ο 
(ΑΔΑ:ΨΦ20469066-2Δ6) Απόφασης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο  & Τριανταφύλλειο», προκειμένου να προβεί  
στην παρακάτω προμήθεια: 
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
Α/Α 1.ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΧΟΛΟΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

Να είναι κατασκευασμένα από Pebax και να υπάρχει η δυνατότητα έγχυσης 
σκιαγραφικού πάνω και κάτω από το μπαλόνι, καθώς και διάτασης του μπαλονιού σε 
τρεις διαφορετικές διαμέτρους 8,5-15mm με τη χρήση τριών διαφορετικών συρίγγων, οι 
οποίες να περιλαμβάνονται  στη συσκευασία. Να υπάρχουν ακτινοσκιεροί δείκτες στο 
εγγύς και άπω  άκρο του μπαλονιού. Να προσκομισθεί δείγμα με ποινή απόρριψης, αν η 
προσφορά δεν περιέχει δείγμα. 

ΑΔΑ: 6ΖΨΨ469066-ΣΚΒ



 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 40-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (111,00€/ΤΜΧ) 4.440,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 2.ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 

Σετ ενδοσκοπικής περίδεσης κιρσών οισοφάγου, πολλαπλών δακτυλίων (7) από 
υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρενίου, με ειδικό τετράγωνο σχεδιασμό για απόλυτη 
εφαρμογή στο tip του συστήματος καθώς και στον κιρσό μετά την απελευθέρωσή του. 
Το σύστημα των δακτυλίων που προσαρμόζεται στο άκρο του ενδοσκοπίου να είναι 
διάφανο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να έχει πλήρη ενδοσκοπική εικόνα 
μέσω του ενδοσκοπίου. Ο προτελευταίος δακτύλιος να είναι διαφορετικού χρώματος για 
να προειδοποιεί. Το σύστημα να διαθέτει εύχρηστη εργονομική λαβή με χαρακτηριστικό 
ήχο κατά την απελευθέρωση του εκάστοτε δακτυλίου, καθώς και ειδικό αυλό και 
συνδετικό για πλύση. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (220,00€/ΤΜΧ) 4.400,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 3.ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδονται αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία. Ο 
καθετήρας τους να είναι κατασκευασμένος από λείο ανοξείδωτο ατσάλι, με εύκαμπτο 
ακάλυπτο spiral τελικό άκρο, επικάλυψη teflon στο κυρίως σώμα και laser printed 
markers για σαφή εντοπισμό βάθους εισαγωγής. Να διατίθεται σε διάμετρο 2,6mm & 
μήκος 195cm-230cm. Να έχουν λαβή χειρισμού one ring, κατασκευασμένη σύμφωνα με 
την τεχνολογία λαβίδων βιοψίας, εργονομική, εύχρηστη και σταθερή κατά την 
περιστροφή και απελευθέρωση του κλιπ. Το προφορτωμένο clip να έχει τη δυνατότητα 
περιστροφής και να ανοιγοκλείνει απεριόριστα. Να διατίθεται με κλιπ με άνοιγμα 11 και 
16mm. Να φέρει βραχύ short stem σε μήκος 5,5-6mm. Τα άκρα των σκελών του να 
είναι οδοντωτά, με 4 ισχυρές ακίδες συγκράτησης ιστού. Να είναι συμβατά με μαγνητικό 
τομογράφο σε πεδία 1,5 ή 3 Tesla. Να είναι ενδεδειγμένο για: σύγκλιση βλεννογόνιων 
και υποβλεννογόνιων βλαβών < 3 cm, αιμορραγούντα έλκη, αρτηρίες <2mm, πολύποδες 
<1,5cm και εκκολπώματα παχέος εντέρου. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 200-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (40,00€/ΤΜΧ) 8.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 4.OVERTUBE ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 

Το overtube να είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτο υλικό με ενσωματωμένο μεταλλικό 
πλέγμα με ατραυματικά άκρα. Να είναι μιας χρήσης και να παραδίδεται σε ατομική 
συσκευασία. Μήκος 50cm. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (500,00€/ΤΜΧ) 1.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 22.121,60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης τακτικού διαγωνισμού 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». 
 

ΑΔΑ: 6ΖΨΨ469066-ΣΚΒ



 

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 
                                                                                         

 

ΑΔΑ: 6ΖΨΨ469066-ΣΚΒ
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