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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΕ

ΑΔΑ: 6ΘΦ6469066-62Υ

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Ανοικτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 30/05/2022
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα:10:00 π.μ.
Ημερομηνία: 30/05/2022
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 10:00π.μ.
Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών,
Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ–ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΤΜΟΥ.
1429(Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων).
34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά)
3.564,52€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 4.420,00€ με Φ.Π.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΨΔΨ9469066-Χ46 α/α:745/0 (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)
Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 9ης/12.05.2021 (θέμα 47ο) με ΑΔΑ:
6Ω5Β469066-83Θ Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» προκειμένου να προβεί στην
προμήθεια βανών ατμού–ανταλλακτικών δικτύων ατμού στο τμήμα αποστείρωσης, η οποία
θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα:
A/A 1.Προμήθεια βανών ατμού–ανταλλακτικών δικτύου ατμού στο τμήμα αποστείρωσης,
για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 3.564,52€ πλέον Φ.Π.Α..
Με εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9η/12.05.2021 (θέμα
47ο) με ΑΔΑ: 6Ω5Β469066-83Θ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ως κάτωθι:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΝΕΣ ΑΤΜΟΥ- ΑΝΤΑΛλΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 4420
Παρακάτω περιγράφονται τα υλικά για τις ανάγκες λειτουργίας του δικτύου ατμού του
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νοσοκομείου μας.
Α ) . Ασφαλιστική βαλβίδα ατμού γωνιακού τύπου (ασφαλιστικό ατμού )
Τεχνικά χαρακτηριστικά
.High performance
.Φλαντζωτές συνδέσεις
.Πίεση ρύθμισης 3.5 bar (στα 3.5 bar θα ανοίγει το ασφαλιστικό)
.Είσοδος DN40 PN16
.Έξοδος DN65 PN16
.Οι φλάτζες θα είναι με 4 οπές σύνδεσης
.Σώμα χυτοσίδηρος
.Μίσχος (bonnet):Σφαιροειδής χυτοσίδηρος
.Cap ( αεριζόμενο) :GGG40
.Με λεβιέ
.Με μη διαιρούμενο κωνικό βοήθημα ανόρθωσης του δίσκου
.Μικρό εύρος ελατηρίου για μεγαλύτερη ακρίβεια
.Περιλαμβάνει βεβαίωση ρύθμισης ελατηρίου
.Το ασφαλιστικό θα περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες φλάντζες σύνδεσης
.Εγγύηση 1 ετος
.Πιστοποιητικά ce
Τιμή με φπα =1800 ευρώ
Β ) .Δοχείο εξισορρόπησης πίεσης για μειωτή ατμού ( μεταλλικό ). Τεμάχια 2.
Ενδεικτικής διάστασης 150 χιλιοστά ύψος και 150 χιλιοστά πλάτος με τρείς εξόδους ,μια
στο κάθε άκρο και μια πάνω από την μέση.
Τιμή σύνολο με φπα = 550 ευρώ
Γ ) . Βάνες ατμού ¾ με θηλυκό σπείρωμα τεμάχια 4
Βάνες ατμού ½ με θηλυκό σπείρωμα τεμάχια 4
Συνολική τιμή με φπα =900 ευρώ
Δ ) . ΥΛΙΚΑ ΜΕΙΩΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ
1.Μεμβράνη κεφαλής Τ80 τεμάχιο 1, τιμή με φπα= 170 ευρώ
2.Ανταλακτικό διάφραγμα μειωτή Q44/66(1.0/1.1) .Τεμάχια 2
Τιμή σύνολο με φπα = 350 ευρώ
3.Ανταλακτικό διάφραγμα , μειωτή Q93/140 (2.1/2.0) . Τεμάχια 2
Τιμή σύνολο με φπα = 480 ευρώ
4.Παρέβισμα N60 612-DN50-65 .Τεμάχια 4.
Τιμή σύνολο με φπα = 80 ευρώ.
5.Παρέμβυσμα UNI 65-80 RP13/65-80 . Τεμάχια 2
Τιμή σύνολο με φπα = 90 ευρω
. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος για το νοσοκομείο μας
θα είναι αποκλειστικά για την λειτουργία τους σε ατμό.
.Πιστοποιητικό ce
.Εγγύηση υλικών
Να διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 με το εξής πεδίο εφαρμογής
«Μελέτη, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Αποθήκευση, Πώληση, Εγκατάσταση και
Υποστήριξη Συστημάτων Επεξεργασίας νερού, Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανικού
εξοπλισμού» ή ισοδύναμο.
Να διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την εφαρμογή
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
14001:2004.
Να διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την ασφάλεια και την
υγιεινή στην εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμο.
Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) στο γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου μέχρι τη Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
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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 «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 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 τον 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) Για την απόδειξη της νόμιμης 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 εκδοθεί έως
τριάντα ( 30 ) εργάσιμες ημέρες ,πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις , τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης ( όπως
καταστατικά ,πιστοποιητικά μεταβολών , αντίστοιχα ΦΕΚ , συγκρότηση Δ.Σ , σε σώμα , σε
περίπτωση Α.Ε κ.λπ ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα )
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
3) 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 το
τόπο εγκατάστασής της (Ν. 4782/2021 Άρθρο 36).
4) Η προσφορά επίσης να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση εγκυρότητας των
επισυναπτόμενων εγγράφων (Ν.4782/2021 άρθρο. 34 παρ.8).
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.
Η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τη κατατιθέμενη προσφορά.
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
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