
 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Λάρισα 

31-03-2022 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 Αρ. Πρωτ. 9108 

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: 14-04-2022 

Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 10:00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 14-04-2022 
Ημέρα: Πέμπτη  
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 34913000-0 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

33141600-6 (ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ) 
33141200-2 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

25.930,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 32.153,20€ με Φ.Π.Α. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  α/α 622/0, ΑΔΑ:ΨΝΝ1469066-595 (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,  κατόπιν της αριθ. 9ης/23-03-2022 Θ. 5ο 
(ΑΔΑ:ΩΧ0Χ469066-ΩΜ5) Απόφασης  Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο  & Τριανταφύλλειο», προκειμένου να προβεί στην 
παρακάτω προμήθεια: 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 
 

Α/Α 1. ΑΥΤΟΤΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
 Υγροποιεί το οξυγόνο που παρέχεται στον ασθενή. 
 Με θάλαμο από σκληρό και ανθεκτικό πολυάνθρακα που σε συνδυασμό με τα 

δύο φλοτέρ, το ένα από σκληρό μη συμπιέσιμο υλικό και το άλλο από ειδικό 
υλικό που δε βυθίζεται, μειώνει στο ελάχιστο την ανάγκη αλλαγής στο 
αναπνευστικό σύστημα. 

 Με διαφανή θάλαμο που επιτρέπει την επίβλεψη της στάθμης του νερού ανά 
πάσα στιγμή, με τη βοήθεια βαθμονομημένων ενδείξεων. 

ΑΔΑ: ΨΘΗ0469066-ΞΘΩ



 

 Συνοδευόμενο από σετ πλήρωσης το οποίο είναι εφοδιασμένο με ειδική 
εργονομική ακίδα για την εύκολη σύνδεση με την παροχή νερού. 

 Με ειδική βάση που «τυλίγεται» γύρω από το κάτω μέρος του θαλάμου ούτως 
ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος εγκαύματος κατά την απομάκρυνση του 
θαλάμου από τη θερμαινόμενη βάση. 

 Με ειδικό προστατευτικό «καπάκι» που προφυλάσσει τον θάλαμο από μολύνσεις 
και αποθηκεύει το σετ πλήρωσης μέχρι τη χρήση του. 

 Για έναν ασθενή και μιας χρήσης. 
 Αποστειρωμένος. 
 
ΤΕΜΑΧΙΑ 200-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.580,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
 

Α/Α 2. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΗ ΜΕΘ 

Να έχουν αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως ιόντα αργύρου ή κάτι ανάλογο για 
ανθεκτικά στελέχη στη ΜΕΘ και τη μείωση του VAP. Να παρέχουν προστασία 99,99% 
έναντι MRSA, Staph. Epidermis, Klebsiella P, Escherichia Coli, Pseudomonas A, 
Acinetobacter C κ.λ.π. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 7 μέρες σαν 
αντιμικροβιακό και μετά σαν συμβατικό κύκλωμα. Να έχουν ενσωματωμένο συνδετικό 
ευθύ 360 μοιρών, γωνία Γ με τάπα προστασίας και σύστημα ελέγχου διαρροών μήκους 
1,60 μέτρα, πλήρες. Να κατατεθεί προσπέκτους και δείγμα. 

ΤΙΜΗ:50,00€/ΤΜΧ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 50-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.500,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 3. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Αποσπώμενο δοχείο συλλογής συστήματος αυτόματης υπογλωττιδικής αναρρόφησης 
250ml με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο βακτηριακό φίλτρο με 
προστασία υπερχείλισης και οσμών. Το δοχείο να φέρει ενσωματωμένο σωλήνα luer 
που να συνδέεται απευθείας με το σωλήνα αναρρόφησης της τραχειοστομίας. Το δοχείο 
να είναι απόλυτα συμβατό με αντίστοιχη φορητή αντλία με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Βάρος 1,2kg 
 Προσαρμόσιμη διαλείπουσα αρνητική πίεση 
 Προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ -60 έως -300mbar 
 Ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού 
 Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 18 ωρών) 

 

ΤΙΜΗ:50,00€/ΤΜΧ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 300-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 15.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 4. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ ΜΕ ΣΕΝΣΟΡΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  

Σένσορας προσδιορισμού θερμοκρασίας για χρήση από την ουροδόχο  

κύστη foley, με τέλεια εφαρμογή στο συνδετικό καλώδιο, από ειδική  

επικάλυψη kevlar για να μην σπάει ο σένσορας, κατασκευασμένος από  

σιλικόνη 100%. Διαφανής ώστε να φαίνεται, αν υπάρχει ροή ούρων,  

αποστειρωμένος  
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Ν0 16:ΤΕΜΑΧΙΑ 100 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 800,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.    

Ν0 18:ΤΕΜΑΧΙΑ 20 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 160,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 5. ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 2 ΑΥΛΩΝ 

Σετ για κεντρικό φλεβικό καθετηριασμό διπλού αυλού με τεχνική Seldinger για 

χορήγηση/μετάγγιση και αιμοδυναμική παρακολούθηση. 

Το σετ να είναι πλήρες και να αποτελείται από: 

-Υδρόφιλο καθετήρα πολυουρεθάνης διαβαθμισμένο ακτινοσκιερό δύο αυλών 

-Καθετήρα εισαγωγέα με Flowswitch-διακόπτη ροής τύπου on/off 

-Βελόνα εισαγωγής από ατσάλι με μαλακά τοιχώματα 18G 

-Διαστολές φλέβας 

-Συρμάτινο οδηγό με άκρο «J» και ευθύ με το σύστημα προώθησης VenaGuide 

διευκολύνοντας την εισαγωγή του συρμάτινου οδηγού με το ένα χέρι και ειδικό stop 

-Flowswitch διακόπτες ροής τύπου on/off όσοι οι αυλοί του καθετήρα 

-Επιπρόσθετα πτερύγια προσαρμογής και σταθεροποίησης 

-Πώματα Luer-lock αρσενικά 

-Αποστειρωμένο διπλό δίσκο συσκευασίας για αυξημένη ασφάλεια.  

ΤΕΜΑΧΙΑ 30-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.440,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Α/Α 6. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
Κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη με υδρόφιλη επικάλυψη. Να φέρουν οδηγό σύρμα, 
βελόνη με ανάλογο χρωματικό κώδικα να διατίθενται και με ειδικά πτερύγια συρραφής 
και με προέκταση του αυλού. Να τοποθετούνται με τεχνική Seldinger. 

Μέγεθος καθετήρα:20Ga X 8cm. Μέγεθος βελόνας: 20Ga X 4cm. Μέγεθος οδηγού 
σύρματος:021˝Χ 35cm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 280-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.220,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

Μέγεθος καθετήρα:20Ga X 16cm. Μέγεθος βελόνας: 20Ga X 7cm. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 230,00€ 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. 

ΑΔΑ: ΨΘΗ0469066-ΞΘΩ



 

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.  
 
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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