
 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Λάρισα 

17-03-2022 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 Αρ. Πρωτ. 7544 

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: 29-03-2022 

Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 09:00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 29-03-2022 
Ημέρα: Τρίτη 
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 33141122-1 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙΑ) 

33141200-2 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 
33141323-0 (ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ) 
33168000-5 (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

11.870,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 14.718,80€ με Φ.Π.Α. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  α/α 551/0, ΑΔΑ:ΨΟΕΔ469066-ΓΝΝ (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να προβεί  στην παρακάτω προμήθεια: 
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
Α/Α 1.ΛΑΒΙΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Τύπου ALLIGATOR  & RAT TOOTH 
(Πολλαπλών χρήσεων για γαστροσκόπιο) 

Λαβίδα σύλληψης και αφαίρεσης πλαστικών στεντ & ξένων σωμάτων μιας χρήσης 
ανωτέρου & κατωτέρου πεπτικού με ατραυματικά άκρα συνδυασμός rat tooth & 
οδοντωτών σιαγώνων (alligator). Να διαθέτει καθετήρα-θηκάρι από μονωμένο 
περίβλημα για χρήση σε δύσκολες ανατομίες διαμέτρου 2.4 mm, 
άνοιγμα σιαγώνων 8 mm & μήκος καθετήρα 230cm.  

ΑΔΑ: 9ΡΟ2469066-ΚΔΥ



 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.500,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 2.ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ(ARGON PLASMA COAGULATION-APC) 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΓΟΥ(APC) ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΦΙΛΤΡΟ 

Να διαθέτει φίλτρο μεμβράνης το οποίο να προφυλάσσει την συσκευή ARGON από την 
επιμόλυνση λόγω αντίστροφης ροής αίματος ή εκκρίσεων καθώς και την επιμόλυνση του 
ασθενή μέσω αυτού (cross contamination). Να διατίθεται σε διάμετρο 2,3mm και μήκος 
2,2m. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης του τύπου του καθετήρα και 
ανάλογης ρύθμισης της συσκευής (Plug & Play). Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο 
σύνδεσης με τη συσκευή. Να είναι συμβατός με την υπάρχουσα συσκευή APC (ERBE 
VIO200D-APC2) του τμήματος. Να είναι συμβατός με τις οδηγίες για την υγιεινή στα 
ενδοσκοπικά εργαλεία του Ινστιτούτου Robert Koch (RKI). Το προσφερόμενο είδος 
πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC.  

ΤΕΜΑΧΙΑ 2-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 400,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 3. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΥ(ARGON PLASMA COAGULATION-APC) 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΓΟΥ(APC) ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΦΙΛΤΡΟ 

Να διαθέτει φίλτρο μεμβράνης το οποίο να προφυλάσσει την συσκευή ARGON από την 
επιμόλυνση λόγω αντίστροφης ροής αίματος ή εκκρίσεων καθώς και την επιμόλυνση του 
ασθενή μέσω αυτού (cross contamination). Να διατίθεται σε διάμετρο 2,3mm και μήκος 
2,2m. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης του τύπου του καθετήρα και 
ανάλογης ρύθμισης της συσκευής (Plug & Play). Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο 
σύνδεσης με τη συσκευή. Να είναι συμβατός με την υπάρχουσα συσκευή APC (ERBE 
VIO200D-APC2) του τμήματος. Να είναι συμβατός με τις οδηγίες για την υγιεινή στα 
ενδοσκοπικά εργαλεία του Ινστιτούτου Robert Koch (RKI). Το προσφερόμενο είδος 
πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC.  

ΤΕΜΑΧΙΑ 3-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 600,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 4.ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 

Βελόνα βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου-
χρωμίου με τρείς συμμετρικές επιφάνειες κοπής κατάλληλη για ακριβείς λήψεις ικανού 
δείγματος ,να παρέχει σταθερότητα και ικανό έλεγχο της βελόνας. Να διαθέτει 
ηχογενείς δακτυλίους στο άκρο της για βέλτιστη υπερηχοτομογραφική εντόπιση. Το 
μήκος της βελόνας και το μήκους του θηκαριού να είναι πλήρως ρυθμιζόμενα μέσω δύο 
ανεξάρτητων κομβίων. Η βελόνα να διατίθεται σε διαμέτρους 19, 22 και 25G με 
διάμετρο θηκαριού 1.73mm, 1.65mm & 1.52mm αντίστοιχα. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 17-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  6.120,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 5.ΒΕΛΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 

Βελόνα κυτταρολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου κατασκευασμένη από κράμα 
κοβαλτίου-χρωμίου. Να διαθέτει ηχογενείς δακτυλίους στο άκρο της για βέλτιστη 
υπερηχοτομογραφική εντόπιση. Το μήκος της βελόνας και το μήκους του θηκαριού να 
είναι πλήρως ρυθμιζόμενα μέσω δύο ανεξάρτητων κομβίων. Η βελόνα να διατίθεται σε 
διαμέτρους 19, 22 και 25G με διάμετρο θηκαριού 1.83mm, 1.65mm & 1.52mm 
αντίστοιχα. Να διαθέτει μια διαβαθμισμένη σύριγγα 20cc και στρόφιγγα μονής 
κατεύθυνσης.  

ΑΔΑ: 9ΡΟ2469066-ΚΔΥ



 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.750,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 6.ΚΑΛΑΘΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Ενδοσκοπικό δίχτυ σύλληψης πολυπόδων και ξένων σωμάτων μίας χρήσης. Να 
αποτελείται από καθετήρα με βρόχο, ανθεκτικό δίχτυ πυκνής πλέξης από πολυαιθυλένιο 
και εργονομική λαβή χειρισμού. Το θηκάρι του βρόχου να είναι μπλε χρώματος για την 
καλύτερη αναγνώριση και απεικόνιση του κατά την πράξη. Το μέγεθος του να είναι 3cm 
χ 5.5cm (30mm διάμετρο σύλληψης), με μήκος και διάμετρο καθετήρα 230 cm και 
2,5mm αντίστοιχα. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 15-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.500,00€ ΠΛΕΟΝ 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». 
 
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.Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται 
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 
2690/1999 (Α’ 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την 
έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.( Ν. 4782/2021 Άρθρο 34 παρ.8.). 
5.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.  
 

ΑΔΑ: 9ΡΟ2469066-ΚΔΥ



 

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: 9ΡΟ2469066-ΚΔΥ
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