Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.05.20 09:05:53
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΑΔΑ: ΨΑΗΑ469066-9ΤΧ

Λάρισα
Αρ. Πρωτ.

18-05-2022
14070

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Υποκατάστημα
Ταχ. Δ/νση:
Διεύθυνση:
Υπεύθυνος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Θέμα:

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
Γραφείο Προμηθειών
Νταραρά Βασιλική
2413 504379

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

gnl-promithies@ghl.gr

<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ>

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Ανοιχτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 01-06-2022
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 10:00 π.μ.
Ημερομηνία: 01-06-2022
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 10:00 π.μ.
Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών,
Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΘ
1311
39511100-8 (ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ)
33192000-2 (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)
33141200-2 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)
33141110-4 (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ)
33141640-8 (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ)
28.383,50€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 35.195,54€ με Φ.Π.Α.
α/α 747/0, ΑΔΑ:ΨΟΥ0469066-ΠΜ7 (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,
κατόπιν της αριθ. 9ης/12-05-2022 Θ. 45ο
(ΑΔΑ:6ΔΡΡ469066-ΞΝΤ) Απόφασης
Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», προκειμένου να προβεί στην
παρακάτω προμήθεια:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ
Α/Α 1. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΟΛΟΣΩΜΕΣ
Κουβέρτες θέρμανσης ενηλίκων ασθενών με παροχή αέρα ολόσωμες (περίπου 210cm x
90cm), +/-5cm με μη διογκούμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων και ενσωματωμένα
πτερύγια στους ώμους για σταθεροποίηση της κουβέρτας. Να διαθέτουν ειδική
κυψελωτή διάταξη στο εσωτερικό τους ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή
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της
θερμότητας
στο
σώμα
του
ασθενή
ακόμη
και
σε
ενδεχόμενο
σχισίματος της κουβέρτας. Να πληροί το πρότυπο ασφαλείας αναφορικά με την
ευφλεκτικότητα του υλικού. Πρέπει να συνοδεύονται απο συμβατές συσκευές για την
παροχή αέρα. Οι συσκευές πρέπει να διαθέτουν τέσσερις επιλογές παροχής
θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32οC(+,- 2oC),38οC(+,- 2oC),43οC(+,- 2oC)
για να εξασφαλίζεται όχι μόνο η ορθή λειτουργία της συσκευής αλλά και η ασφάλεια
του ασθενούς. Δέσμευση από την προμηθεύτρια εταιρία για την συντήρηση των
μηχανημάτων.
ΤΕΜΑΧΙΑ 300-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (7,00€/ΤΜΧ) 2.100,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Α/Α 2. ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΥΡΗΝΑ.
Να έχει βάση την τεχνολογία zero heat flux. Να διαθέτει κλινικές μελέτες και να
συνοδεύεται από μόνιτορ οπτικής επιβεβαίωσης των ενδείξεων που απεικονίζονταιαριθμητικά και σε χρωματική κυματομορφή- με 5λεπτη ανανέωση της θερμοκρασίας.
ΤΕΜΑΧΙΑ 500-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (28,00€/ΤΜΧ)14.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Α/Α 3. ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ HIGH-FLOW 13,5Fr ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
Σετ προσωρινού καθετήρα αιμοκάθαρσης high flow 13.5fr διπλού αυλού σχήματος
double-d από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη, με ευθείς προεκτάσεις από σιλικόνη,
ακτινοσκιερός, με μεγάλες πλευρικές οπές κομμένες με laser, με ατραυματικό άκρο και
υποδοχείς από υλικό ultem. Διαθέσιμος σε μήκη 13,5cm, 16cm, 19,5cm και 24cm και
όγκος πλήρωσης του φλεβικού (μπλε) 1.5cc, 1.6cc, 1.8cc, 2.0cc και όγκος πλήρωσης
του αρτηριακού (κόκκινου) 1.4cc, 1.5cc, 1.7cc και 1.9cc αντίστοιχα με τις διαστάσεις
του καθετήρα. Κατάλληλος για αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση και έγχυση.
Α)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ
ΤΕΜΑΧΙΑ 50-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (62,50€/ΤΜΧ) 3.125,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Β)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΤΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ 20-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (62,50€/ΤΜΧ) 1.250,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Α/Α 4.ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ(10Χ25)
Αυτοπροσκολούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με
διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματαβισκόζης και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι
εκτατό σε τρεις άξονες. Με περιθώριο. Διάσταση: 10Χ25
Α)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ
ΤΕΜΑΧΙΑ 50-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (13,80€/ΤΜΧ)690,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Β)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Μ/Γ
ΤΕΜΑΧΙΑ 20-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (13,80€/ΤΜΧ)276,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Γ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ 100-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ(13,80€/ΤΜΧ)1.380,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Α/Α 5.ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ
ΕΛΚΗ(10Χ10)
Επίθεμα από ίνες πολυβινυλικής αλκοόλης με άργυρο για μολυσμένα έλκη που όταν
απορροφά υγρά να διογκώνεται και να μετατρέπεται σε γέλη. Να κατακρατεί μεγάλες
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ποσότητες υγρών. Να μη χάνει τη δομή του και απαραίτητα να παραμείνει συμπαγές για
ασφαλή αφαίρεση. Να μην αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεσή του. Να μην
αποδεσμεύονται υγρά κάτω από πίεση. Αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία.
Διάσταση: 10Χ10
ΤΕΜΑΧΙΑ 40-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (9,25€/ΤΜΧ)370,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Α/Α 6. ΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ(10Χ15)
Αυτοπροσκολούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με
διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματαβισκόζης και πολυακριλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι
εκτατό σε τρεις άξονες. Με περιθώριο. Διάσταση: 10X15
Α)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ
ΤΕΜΑΧΙΑ 50-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (8,70€/ΤΜΧ)435,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Β)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Μ/Γ
ΤΕΜΑΧΙΑ 20-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (8,70€/ΤΜΧ)174,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Α/Α 7.ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υδρογέλη HOCI/NaOCI 40/40 ppm με αντισηπτικές ιδιότητες. Να μην είναι τοξική, να μην
προκαλεί αλλεργίες, να επάγει την επούλωση των πληγών, κατάλληλη για ενυδάτωση,
αφαίρεση νεκρώσεων και μείωση του μικροβιακού φορτίου της πληγής. Να είναι
κατάλληλη για χρήση σε κάθε είδους πληγή, συρίγγια, κύστες, ιστούς ΚΝΣ, χόνδρους,
κόκκαλα, συνδέσμους, εγκαύματα. Δραστική σε βακτήρια, μύκητες και ιούς. Να έχει
ουδέτερο PH, 50gr.
ΤΕΜΑΧΙΑ 24-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (47,50€/ΤΜΧ) 1.140,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Α/Α 8.ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
Επίθεμα τραχειοστομίας το οποίο να φέρει οπή και ειδική λοξή σχισμή για κάθε σωλήνα
τραχειοστομίας, το οποίο να απορροφά το αίμα και τις τοπικές εκκρίσεις
προστατεύοντας το δέρμα συμβάλλοντας στην πρόληψη λοιμώξεων. Να είναι
κατασκευασμένο από ειδικό μαλακό υλικό, 3 στρώσεων, υψηλής απορροφησιμότητας.
Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με γ΄ακτινοβολία για έναν ασθενή και διαστάσεων
περίπου 9 χ 9cm.
ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (1,50€/ΤΜΧ)3.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
Α/Α 9. ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (TROCAR) ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
α)Να έχουν μεταλλικό οδηγό
β)Να είναι ακτινοσκιεροί σε όλο το μήκος και να διαθέτουν μαρκαρίσματα αρίθμησης.
γ)Να είναι αποστειρωμένοι και από PVS
δ)Να φέρουν πλάγιες οπές και να διαθέτουν ατραυματικό και αποστρογγυλευμένο άκρο
ε)Να αναγράφεται στη συσκευασία το μήκος και η διάμετρος
στ)Να έχουν μήκος 35 μέχρι 42 cm.
-Νο 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 20-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 177,40€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
-Νο 24 ΤΕΜΑΧΙΑ 30-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 266,10€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 35.195,54€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
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.
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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.
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 «ΝΟΜΟΙΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

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

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

