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  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΆΡΤΑ   30-10-17  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     ΑΡΙΘΜ 20034 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6

Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                             
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 
                    47100- ΆΡΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127 
FAX : 2681361408        

ΠΡΟΣ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2. Τις υπ’ αρ. 43/28-11-2016 (θέμα 24ο) και 4/10-02-2017 (θέμα 22ο) και 31/21-9-2017( θέμα 38ο ) απoφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου περί εισαγωγής & παραμονής παρακαταθηκών υλικών οστεοσύνθεσης για το σύνολο 

των έκτακτων περιστατικών που αντιμετωπίζονται ως επείγοντα στο Γ.Ν. Άρτας 

3. Το υπ’ αρ. 16591/13-09-2017 έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

           Με τη συλλογή κλειστών προσφορών υποψηφίους αναδόχους από εταιρείες διάθεσης & διακίνησης 

ορθοπεδικών υλικών να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο για τα  κάτωθι είδη : 

 

 

«Για εισαγωγή & παραμονή παρακαταθηκών οστεοσυνθετικού υλικού» 
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( 1.Όπου η ποσότητα είναι ΕΝΑ αναφέρεται στο συγκεκριμένο είδος υλικού και ΕΝΑ ανά μέγεθος αυτού. 

2.Κάθε υλικό πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό σετ με πλήρη  και λειτουργική σειρά εργαλείων . 

3. Η αντικατάσταση κάθε υλικού μετά τη χρήση πρέπει να γίνεται άμεσα μετά την παραγγελία ) 

 

 

1. ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ   ΗΛΟΙ 
 
 
- ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΗΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ     ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Να είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο, τριφυλοειδους κατασκευής και να υπάρχει δυνατότητα σκόπευσης κεντρικά και περιφερικά με 
σκόπευτρο. 
Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης βιδών παράλληλα αλλά και διαγώνια σε σχέση με την άρθρωση. 
Να υπάρχει δυνατότητα δυναμοποιησης του κατάγματος και δυνατότητα τοποθέτησης βιδών κονδύλων για διακονδυλια κατάγματα.  
 
 
- ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΜΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Να είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο και να διαθέτει πλήρη σειρά μεγεθών σε μήκος και διάμετρο. 
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ορθόδρομα όσο και ανάστροφα. 
Να διαθέτει οβάλ οπές τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά. 
Στο περιφερικό τμήμα του ήλου να διαθέτει τόσο προσθοπίσθιες όσο και πλαγιοπλάγιες οπές. 
Δυνατότητα τοποθέτησης βιδών κονδύλων για διακονδυλια κατάγματα. 
Να διαθέτει ενδοαυλικό μηχανισμό συμπίεσης του κατάγματος. 
 
 
- ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Να είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο και να διαθέτει πλήρη σειρά μεγεθών σε μήκος και διάμετρο. 
Στο κεντρικό  τμήμα του ήλου να υπάρχουν πλαγιοπλαγιες οπές  για την τοποθέτηση βιδών, οβάλ και στρογγυλές καθώς και οπές με 
διαγώνια κατεύθυνση. 
Στο περιφερικό τμήμα του ήλου να υπάρχουν πλαγιοπλαγιες και προσθοπίσθιες οπές. 
Να διαθέτει ενδοαυλικο μηχανισμό συμπίεσης του κατάγματος και να διαθέτει κεντρική και περιφερική κύρτωση για ευκολότερη εισαγωγή 
στον αυλό της κνήμης. 
 
 
 
-ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΑ 
Να υπάρχει σε γωνιές 120, 125, 130. 
Να διαθέτει standard κοχλιωτό ήλο αλλά και κοχλιωτό ήλο μεγάλης επιφάνειας για οστεοπορωτικές κεφαλές. 
Να υπάρχει η δυνατότητα ακινητοποίησης, ολίσθησης και συμπίεσης του κατάγματος. 
Να διατίθεται σε short και long (δεξί και αριστερό) και να υπάρχει σκόπευτρο για τις περιφερικές βίδες τόσο στο short όσο και στο long 
μέγεθος. 
Στο περιφερικό τμήμα του long ήλου να διαθέτει οβάλ και στρογγυλή οπή. 
Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης βιδών κονδύλων. 
 
 
 
 
 

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
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- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ / ΒΕΛΟΝΕΣ:ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Να διαθέτει βελόνες 1,5mm και 2mm αυτοκοπτουσες και αυτοκολαουζομενες. 
Ράβδους από αλουμίνιο και ανθρακονήματα  διαμέτρου 3mm, clamp βελονών ευθεία, 
γωνιακά και με κλίση 90 μοιρών. 
Συνδετικά βελόνας /βελόνας και ράβδου/ράβδου. 
Να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του frame ανάλογα με την πώρωση του κατάγματος. 
 
Συστήματα εξωτερικών οστεοσυνθέσεων για την περιοχή των δακτύλων. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ / ΒΕΛΟΝΕΣ :ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΑΝΑ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

Μονόπλευρα πλαίσια τα οποία ανάλογα με την περίπτωση  χρησιμοποιούνται για κατάγματα ή επιμηκύνσεις μετακαρπίων , 
φαλαγγών και μεταταρσίων. 
Διαθέτουν σφαιρικές αρθρώσεις (ball joints) ώστε να επιτυγχάνεται ανάταξη των καταγμάτων και οι συγκρατητήρες των βελονών να δέχονται  
βελόνες  2mm κατά προτίμηση αυτοκόπτουσες. 
Διατίθενται συγκρατητήρες βελονών σχήματος L  για περιπτώσεις τοποθέτήσεως σε φάλάγγα όπου ο χώρος είναι περιορισμένος και να 
υπάρχουν ειδικά μπουλόνια που να παρέχουν δυνατότητα συμπίεσης ή διάτασης. 
 
 
- ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ / ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ :ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Να διαθέτει κυκλοτερή στεφάνη από ανθρακονημα. Επι της κυκλοτερής στεφάνης να ολισθαίνουν συνδετικά για σύρματα, βελόνες και 
ράβδους . 
Να διαθέτει ράβδους ανθρακονηματινους αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα. 
Να διαθέτει ράβδους για συμπίεση και διάταση. Να συνδέεται με μονοσωλήνια συστήματα για συμπίεση και δυναμοποιηση του κατάγματος. 
Να διαθέτει clamps για τοποθέτηση  μέχρι και 10 βελονών οι οποίες να είναι αυτοκοπτουσες και αυτοκολαουζομενες. 
Να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του frame ανάλογα με την πώρωση του κατάγματος. 
 
 
- ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ / ΒΕΛΟΝΕΣ :ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Μονοσωληνια συστήματα αλουμινίου μακρών οστών και λεκάνης με δυνατότητα συμπίεσης, διάτασης και ελεγχόμενης διάτασης. 
Να συνοδεύονται από βελόνες 4,5 και 6mm. 
Να συνοδεύονται με γωνιακά clamps βελονών για ποδοκνημικη και να δύναται να τοποθετηθεί για περιπτώσεις οστεομεταφορων. 
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρθροδεσεις μηρού-κνήμης. 
 
 
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ MODULAR ΓΙΑ ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ / ΒΕΛΟΝΕΣ :ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης για μακρά αυλοειδή οστά και λεκάνη. 
Να διαθέτουν αρθρώσεις αλουμινίου για σύνδεση ράβδου/ράβδου και βελόνας/ράβδου. 
Να διαθέτει clamps για τοποθέτηση έως 5 βελονών. 
Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και ανθρακονημα καθώς και ημικυκλικές ράβδους από αλουμίνιο. 
Βελόνες 4,5 και 6mm αυτοκοπτουσες και αυτοκολαουζομενες. 
Να μπορεί να συνδεθεί με υβριδικά frames  
Να διαθέτει ράβδους συμπίεσης, διάτασης και να δύναται να τοποθετηθεί για αρθροδεσεις μηρού-κνήμης. 
Το frame να μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την πορωση του κατάγματος. 
 
 
Σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης για κατάγματα πηχεοκαρπικής ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ / ΒΕΛΟΝΕΣ :ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
 
1.Να διαθέτει βελόνες 3.0mm και 4.0mm αυτοκοπτουσες και αυτοκολαουζομενες. Ράβδους από αλουμίνιο και ανθρακονηματα έως 5mm  , 
clamp βελονών ευθεία,γωνιακά και με κλίση 90 μοιρών καθώς και clamp για τοποθέτηση βελονών περί της άρθρωσης Συνδετικά βελόνας 
/βελόνας και ράβδου/ράβδου.Να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του frame ανάλογα με την πορωση του κατάγματος. Να διαθέτει 
αρθρωτό σύστημα πηχεοκαρπικης με δυνατότητα διάτασης και συμπίεσης στο οποίο να υπάρχει η δυνατότητα εύρους κίνησης των ράβδων 
του έως και 180o.     
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2.Μονόπλευρο πλαίσιο που να αποτελείται από δύο ράβδους στις οποίες θα ολισθαίνουν συγκρατητήρες βελονών και θα συνδέονται μεταξύ 
τους με σφαιρική άρθρωση (ball joint) για δυνατότητα ανάταξης και κίνηση μετεγχειρητικά  στην περιοχή της άρθρωσης. 

Οι συγκρατητήρες βελονών θα πρέπει  να ολισθαίνουν  επάνω σε ειδική πλατφόρμα η οποία θα  δέχεται τα φορτία κατά την 
ανάταξη. Η συσκευή θα πρέπει  να μπορεί να δέχεται παρελκόμενα για περιπτώσεις όπως  οστεοτομίας & διόρθωσης 
ραιβότητας, κάταγμα ωλένης , καθώς και εξάρτημα για δυνατότητα συμπίεσης ή διάτασης. 
 
 

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ 
 
- ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Να είναι κατασκευασμένες από τιτάνιο. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης παλαμιαία η ραχιαία. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης 
κλειδωμένων και μη βιδών χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος ψυχρής συγκόλλησης κατά την εξαγωγή. Οι κλειδουμενες βίδες να έχουν δυνατότητα 
κλειδώματος έως 15ο  . 
 
 
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ EXTRA MINI ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΑΛΑΓΓΩΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Αποτελούμενο από πλάκες ευθείες, Y, ή τύπου T, αυτοκλειδούμενες -  πολυαξονικές, κοπτόμενες, καμπτόμενες αποστειρωμένες, από 
συνδυασμό Ti και ακτινοδιαπερατό υλικό PEEK OPTIMA και βίδες από Ti, 2 σπειραμάτων συμπιεστικές 1.7.mm 
 
 
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ  ΠΤΕΡΝΗΣ, ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΩΝ, ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ, ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΘΡΟΔΕΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Αποτελούμενο από πλήρεις σειρές κλειδούμενων ανατομικών πλακών χαμηλού προφίλ, συνοδευόμενο από κλειδούμενες και μη βίδες 2,7mm 
& 3.5mm από Ti. 
 
 
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Αποτελούμενο από πλάκες δεξιές – αριστερές, πολυαξονικές με γυροσκοπικό δακτύλιο, εύρους έως 20°,κλειδούμενες από Ti. 
 

 
 

ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΒΙΔΩΝ, ΓΙΑ MINI ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΤΡΕΙΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
 
Αυτοτελώς χρησιμοποιούμενες, ενταφιαζόμενης κεφαλής, δύο διαφορετικών σπειραμάτων , σε διαμέτρους 1,7 (self drilling – self taping) και 
2,3 – 3,0 και 3,5 self taping από τιτάνιο ή ατσάλι 
 
 
- ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΒΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
 
Αυτοτελώς χρησιμοποιούμενες, ενταφιαζόμενης κεφαλής, δύο διαφορετικών σπειραμάτων , σε διαμέτρους 4,0 και 6,5 mm και 7,1mm, self 
taping με μακρύ και κοντό σπείραμα από Τi ή S.S. 
 
-ΑΝΑΤΟΜIΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΗΡΟΥ-ΚΝΗΜΗΣ- ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
ΑΠΟ ST.ST.– ΒΙΔΕΣ 
Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης cortical και cancellous βιδών καθώς και 
κλειδωμένων βιδων. Να διαθέτει βίδες 3,5mm-4,5mm cortical,4mm-5mm κλειδουμενες,3,5mm-6,5 spongioza. 
Να υπάρχει η δυνατότητα διαδερμικής τοποθέτησης. 
 
 
-ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ– ΒΙΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Να είναι κατασκευασμένες από τιτάνιο ή ατσάλι. Να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής 
τοποθέτησης πλακών στους κονδύλους καθώς και πλάκα ωλεκράνου. Να υπάρχει η 
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δυνατότητα τοποθέτησης κλειδούμενων και μη βιδών χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος 
ψυχρής συγκόλλησης κατά την εξαγωγή. Οι κλειδουμενες βίδες να έχουν δυνατότητα 
κλειδώματος έως 15ο . 
 
 
-ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ) – ΒΙΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Να είναι κατασκευασμένες από τιτάνιο ή ατσάλι. Να υπάρχει ποικιλία πλακών για τα κατάγματα της ποδοκνημικής , καθώς και πλάκες 
πτέρνας. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κλειδούμενων και μη βιδών χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος ψυχρής συγκόλλησης κατά την 
εξαγωγή. 
 
       
- ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ  Από κράμα τιτανίου ή ατσάλι 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Ανατομικές Πλάκες για κατάγματα Plateau κνήμης, από τιτάνιο ή ατσάλι, πολυαξονικά κλειδούμενες, μη επαφής, για εφαρμογή σε δεξί ή 
αριστερό μέλος, για ιδανική προσαρμογή στις ανατομικές ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς. Οι παραπάνω πλάκες να έχουν την δυνατότητα 
να δεχτούν πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, σε κάθε οπή. Να μπορούν δεχτούν υποδοχείς- οδηγούς συρμάτων σε κάθε οπή. Να διαθέτουν 
ειδική γεωμετρία άνω επιφανείας, για ομαλή μεταφορά των φορτίων και αποφυγή θραύσης, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με 
αποστάτες (spacers) για την αποφυγή επαφής της  
πλάκας με το οστούν. Να είναι κατάλληλες  και για χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ώστε να μπορούν να εμφυτευθούν και με τεχνικές 
ελάχιστης παρέμβασης.  
Το σετ να περιλαμβάνει και πολυαξονικά κλειδούμενες πλάκες για κατάγματα μεσότητας κνήμης, σε  
(5) πέντε τουλάχιστον μήκη, με δυνατότητα συμπίεσης του κατάγματος. 
Να συνοδεύονται από πλήρη σειρά πολυαξονικά κλειδούμενων βιδών, βίδες φλοιώδους και σπογγώδους, καθώς και από αυλοφόρες βίδες. 
 
      
- ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ   Από κράμα τιτανίου ή ατσάλι 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Ανατομικές Πλάκες για κατάγματα μηριαίων κονδύλων,  πολυαξονικά κλειδούμενες, μη επαφής, για εφαρμογή σε δεξί ή αριστερό μέλος, για 
ιδανική προσαρμογή στις ανατομικές ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς. Οι παραπάνω πλάκες να έχουν την δυνατότητα να δεχτούν 
πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, σε κάθε οπή. Να μπορούν δεχτούν υποδοχείς- οδηγούς συρμάτων σε κάθε οπή. Να διαθέτουν ειδική 
γεωμετρία άνω επιφανείας, για ομαλή μεταφορά των φορτίων και αποφυγή θραύσης, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με αποστάτες 
(spacers) για την αποφυγή επαφής της πλάκας με το οστούν. Να είναι κατάλληλες  και για χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ώστε να 
μπορούν να εμφυτευθούν και με τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης.  
Να συνοδεύονται από πλήρη σειρά πολυαξονικά κλειδούμενων βιδών, βιδες φλοιώδους και σπογγώδους. 
Να προσφέρονται και πλάκες μεσότητας μηριαίου, προκυρτωμένες, πολυαξονικά κλειδούμενες, σε τουλάχιστον τρία μεγέθη. 
 
 
- ΠΛΑΚΕΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ  Από κράμα τιτανίου ή ατσάλι.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 

        Ανατομικές  Πλάκες για κατάγματα κεφαλής βραχιονίου,  από τιτάνιο. Να είναι διαθέσιμες σε τρία (3) μεγέθη για ιδανική προσαρμογή στις 
ανατομικές ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς. 
Οι παραπάνω πλάκες  να έχουν την δυνατότητα να δεχτούν πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, σε κάθε οπή. Να μπορούν να δεχτούν 
υποδοχείς- οδηγούς συρμάτων σε κάθε οπή. Να διαθέτουν ειδική γεωμετρία άνω επιφανείας, για ομαλή μεταφορά των φορτίων και αποφυγή 
θραύσης, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με αποστάτες (spacers)  σε τρία μήκη (1, 2 και 3 mm ) για την αποφυγή επαφής της πλάκας 
με το οστούν. Να μπορούν με την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων να εμφυτευθούν και με τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης. 
Να συνοδεύονται από πλήρη σειρά πολυαξονικά κλειδούμενων βιδών, φλοιώδους και σπογγώδους, καθώς και από αυλοφόρες βίδες. 
Το σύστημα να διαθέτει και πλάκα οστεοσύνθεσης του μείζονος βραχιονίου ογκώματος, με δυνατότητα καθήλωσης του με βίδες ή σύρματα 
καθώς και πολυαξονικά κλειδούμενες πλάκες για κατάγματα μεσότητας βραχιονίου, σε  (5) πέντε τουλάχιστον μήκη, με δυνατότητα 
συμπίεσης του κατάγματος. 
 
 
- ΣΕΤ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Αποτελούμενο από: 
Αυτοκλειδούμενες πλάκες καταγμάτων τύπου 1/3, από κράμα,     3,5 mm, διαθέσιμες   σε έξι  (6) 
διαφορετικά μεγέθη.  Στις  παραπάνω πλάκες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλειδούμενες και απλές βίδες σε κάθε οπή βίδας επί της 
πλάκας, ενώ οι πλάκες και οι βίδες είναι κατασκευασμένες από διαφορετικά κράματα τιτανίου, διαφορετικής σκληρότητας, ώστε να 
αποφεύγεται το φαινόμενο της ψυχρής συγκόλλησης  και προβλημάτων κατά την μελλοντική αφαίρεση των υλικών.  Να υπάρχει η 
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δυνατότητα χρήσης βελόνων Kirschner  μέσω κατάλληλων οπών,  για αρχική σταθεροποίηση των οστικών τμημάτων. 
 
Αυτοκλειδούμενες πλάκες καταγμάτων διπλής συμπίεσης ευθείες, από κράμα τιτανίου,   3,5 mm, διαθέσιμες σε εννέα  (9) διαφορετικά μήκη. 
Στις  παραπάνω πλάκες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλειδούμενες και απλές βίδες σε κάθε οπή βίδας επί της πλάκας, ενώ οι πλάκες 
και οι βίδες είναι κατασκευασμένες από διαφορετικά κράματα τιτανίου, διαφορετικής σκληρότητας, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της 
ψυχρής συγκόλλησης και προβλημάτων κατά την μελλοντική αφαίρεση των υλικών. Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης βελόνων Kirschner  
μέσω κατάλληλων οπών, για αρχική σταθεροποίηση των οστικών τμημάτων. 
 
Αυτοκλειδούμενες πλάκες καταγμάτων  ευθείες Reconstruction από κράμα τιτανίου,   3,5 mm, διαθέσιμες σε δέκα  (10) διαφορετικά μήκη. 
Στις  παραπάνω πλάκες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλειδούμενες και απλές βίδες σε κάθε οπή βίδας επί της πλάκας, ενώ οι πλάκες 
και οι βίδες είναι κατασκευασμένες από διαφορετικά κράματα τιτανίου, διαφορετικής σκληρότητας, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της 
ψυχρής συγκόλλησης και προβλημάτων κατά την μελλοντική αφαίρεση των υλικών. Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης βελόνων Kirschner  
μέσω κατάλληλων οπών, για αρχική σταθεροποίηση των οστικών τμημάτων 
Το σετ να συνοδεύεται από πλήρη σειρά cortical βιδών 3,5 mm, απλών και κλειδούμενων, σε μήκη από 10mm έως 90mm, από βίδες 
cancellous 4,00mm, μερικού και ολικού σπειράματος καθώς και μικρές ροδέλες.  
 
 
 - ΣΥΡΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Εύκαμπτο σύρμα απλό οστεοσύνθεσης, διαφόρων παχών, από 0.2mm έως 2mm, καθώς και με μάτι διαμέτρων 1-1.2mm.  
Σύρμα πολύκλωνο, από chrome cobalt, με clips σταθεροποίησης με διάμετρο 1.2 και 2mm.  
Σύρμα πολύκλωνο, που να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να διατίθενται σε δυο τουλάχιστον διαμέτρους. Να προσφέρονται με 
αναδιπλούμενο ή όχι άκρο.  
  
 
- ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
Εύκαμπτες ταινίες τιτανίου περιβροχισμού οστών. 
 
 
 - ΒΕΛΟΝΕΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
STEINMAN 
Bελόνες Steinman σε διαμέτρους από 2mm-2.3mm-2.8mm-3mm-3.2mm-3.5mm-4m-4.5mm-5mm-6mm και μήκος από 60 έως 310mm. 
 
KIRSCHNER 
Βελόνες Kirschner σε διαμέτρους 0.8mm-0.85mm-0.9mm-1.1mm-1.2mm-1.5mm-1.7mm-1.9mm-2mm-2.4mm-2.5mm-2.7mm-3mm και μήκη 
από 60 έως 310mm. 
 
 
 - ΦΡΕΖΕΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Φρέζες απλές και αυτόματες από 1 έως 6.4mm. 
 
 
 - ΠΕΤΑΛΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Πέταλα σκελετικής έλξης για βελόνες έως 6.3mm, με πλάτος από 110 έως 150mm και μήκος έως 210mm. 
 
 
 

4.  ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΩΜΟΥ, ΡΗΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
BLOCK ΓΟΝΑΤΟΣ 

 
 
- ΚΟΠΤΙΚΑ SHAVER 4.0 ΚΑΙ 5.0MM ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ  ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
 
 
- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΚΡΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ 
Με αναρρόφηση και ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης 
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- ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ 
Διπλής λειτουργίας inflow/outflow 
 
 
- ΆΓΚΥΡΕΣ   PEEK 5,5MM & 6,5MM ΒΙΔΩΤΕΣ “FULLY- THREADED” ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Με  προφορτωμένο διπλό ράμμα τύπου fiber σε δύο ξεχωριστά κανάλια για εύκολο χειρισμό. Να είναι αυτοκόπτουσες με ειδικό οδηγό pin 
στην άκρη. 
 
 
- ΆΓΚΥΡΕΣ PEEK KNOTLESS 5,5MM   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ  
Με δυνατότητα να διογκώνονται μέχρι και τα 6,5mm με προφορτωμένο οδηγό ράμμα για εύκολο χειρισμό ραμμάτων καθήλωσης στο 
πέρασμα αυτών μέσα από το σώμα της άγκυρας. Να είναι πακτούμενη, να μην χρειάζεται εργαλεία τοποθέτησης, να διαθέτει ειδικό 
κλειδούμενο tensioner για ελεγχόμενη και σταδιακή τάση στα ράμματα καθήλωσης.  Η διαδρομή των ραμμάτων να είναι τουλάχιστον 30mm.   
 
- ΆΓΚΥΡΕΣ   PEEK 3,5MM  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ  
Πακτούμενες με προφορτωμένο διπλό ράμμα τύπου fiber σε διπλή λούπα. 
 
 

5. ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
1.        Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από 100% απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία (DBM) με φορέα ανθρώπινο παράγοντα και 
αυξητικούς παράγοντες. Αποστειρωμένα και  
επεξεργασμένα με νέες τεχνικές, χωρίς να είναι υδατοδιαλυτά, σε μορφή Putty. Να είναι οστεοεπαγωγικά και οστεοκαθοδηγητικά 
ταυτόχρονα. Με κατάλοιπο ασβεστίου 1-4% και να  
διατίθενται μόνο σε σύριγγα. Να φέρουν πιστοποιητικό FDA, AATB και ISO της τράπεζας οστών. Η εταιρεία που τα προσφέρει να διαθέτει 
αδειοδότηση-πιστοποίηση από τον ΕΟΜ και το Υπ. Υγείας. 
2.        Ξηρά ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα επεξεργασμένα με νέες τεχνικές μη λυοφιλοποιημένα, σε ενυδατωμένη μορφή έτοιμα προς 
χρήση (να μην χρειάζονται ενυδάτωση). Η αποστείρωσή τους  να γίνεται με χαμηλή δόση γ ακτινοβολίας. Να διατίθενται σε μορφή 
Τριμμάτων (Σπογγώδη και Φλοιοσπογγώδη) από 0,1-8mm των 5,10 και 15cc, Σπογγώδη Κύβων διαστάσεων 5x5x5mm των 5 και 15cc και 
εύκαμπτου σπόγγου μόνο. Να φέρουν πιστοποιητικό FDA, AATB και ISO της τράπεζας οστών. Η εταιρεία που τα προσφέρει να διαθέτει 
αδειοδότηση-πιστοποίηση από τον ΕΟΜ και το Υπ. Υγείας. 
 
 

6. ΗΜΙΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ   
 
ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ / BIPOLAR ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 

-Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, για χρήση με τσιμέντο.  Να είναι κατασκευασμένο από κράμα ανοξείδωτου 

χάλυβα, με γυαλισμένη (highly polished) εξωτερική επιφάνεια, με σφηνοειδή σχεδιασμό (double tapered) σε τρία 

τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον μεγέθη ανά offset. Να προσφέρεται σε τρία επιπρόσθετα offset ειδικού 

σχεδιασμού για δυσπλαστικά ισχία.Μεταλλική κεφαλή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Η κεφαλή να 

προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου 22 και 28 mm σε τέσσερα τουλάχιστον μεγέθη ανά 

διάμετρο.Κεφαλή διπλής κίνησης σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 22 ή 28 mm και εξωτερικής διαμέτρου από 40 

mm έως 61 mm ανά 1 mm ή 2 mm. 

 

ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΟΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ / BIPOLAR   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 

Σύστημα ημιολικής αρθροπλαστικής ισχίου με τσιμέντο BIPOLAR με μηριαία πρόθεση σφηνοειδούς  σχήματος με 

επιμήκεις αύλακες σε όλο το μήκος, με προσθιοπίσθιο κολάρο, σε τουλάχιστον δέκα (10) μεγέθη με διπλό offset σε 

κάθε μέγεθος. Κεφαλή μεταλλική σε  διαμέτρους 22 mm και 28 mm σε πέντε (5) μήκη. Κεφαλή διπλής κίνησης ανά 

1 mm, με εσωτ. διάμετρο 22 mm και 28 mm, κλειδούμενη με δακτύλιο πολυαιθυλενίου. 

 

ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ / BIPOLAR ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
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Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, με διπλή επίστρωση και επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο. Να είναι 

κατασκευασμένο από κράμα τιτανίου και να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο (CP Ti) και επιπρόσθετη 

επικάλυψη από υδροξυαπατίτη (ΗΑ) πάχους 50 μm κεντρικά. Να έχει σφηνοειδή σχεδίαση (tapered) και αυχένα 

χαμηλού προφίλ για αυξημένο εύρος κίνησης. Να προσφέρεται σε οκτώ τουλάχιστον μεγέθη και δύο (2) offset ανά 

μέγεθος. 

Μεταλλική κεφαλή κατασκευασμένη από χρωμιούχο κοβάλτιο. Η κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής 

διαμέτρου 22 και 28 mm σε τέσσερα τουλάχιστον μεγέθη ανά διάμετρο. 

Κεφαλή διπλής κίνησης σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 22 ή 28 mm και εξωτερικής διαμέτρου από 40 mm έως 

61 mm ανά 1 mm ή 2 mm. 

 

ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ BIPOLAR ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 
Σύστημα ημιολικής αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς τσιμέντο BIPOLAR, με μηριαία πρόθεση από κράμα τιτανίου, 

κωνικού σχήματος και τετράπλευρης διατομής με τρεις (3) αυχενομηριαίες γωνίες.  Ο στυλεός να είναι επιχρισμένος 

σε όλο του το μήκος και να διαθέτει προσθιοπίσθια  πτερύγια για στροφική σταθερότητα και να διατίθεται σε 13 

τουλάχιστον μεγέθη ανά γωνία αυχένα. Κεφαλή μεταλλική σε  διαμέτρους 22 mm και 28 mm σε πέντε (5) μήκη. 

Κεφαλή διπλής κίνησης ανά 1 mm, με εσωτ. διάμετρο 22 mm και 28 mm, κλειδούμενη με δακτύλιο πολυαιθυλενίου. 
Να υπάρχει  η δυνατότητα εμφύτευσης της ολικής με εργαλεία που διευκολύνουν την μικρής έκτασης τομή. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΙΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 

Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Στυλεός καταγμάτων ανατομικός για χρήση με τσιμέντο από κράμα τιτανίου, με 

αυχενοβραχιόνια γωνία 132,5
ο
 , με κυλινδρική διατομή, με 3 πτερύγια σε ανατομική θέση κεντρικά, περιφερικά 

επιμήκη αύλακες, σε δύο μήκη και τρείς διαμέτρους. Να διαθέτει υποδοχή τοποθέτησης μοσχευμάτων και οπές 

ραμμάτων. Κεφαλή βραχιονίου από χρώμιο-κοβάλτιο (CoCr), ανατομική, έκκεντρη, σε 6 μεγέθη με τουλάχιστον 

τρεις επιλογές ύψους. 
 
 
 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Γραφείο Διαχείρισης 

20/11/2017 

ΩΡΑ: 14:00 μ.μ. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ 

21/11/2017 

ΩΡΑ: 10:30 
π.μ. 

 
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Όπως ορίζεται από την υπ’ αριθμ.Πράξη: 4/10-2-17 Ορθή επανάληψη θέμα 22 0 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την 

ΑΔΑ: Ψ96Ψ4690ΒΒ-ΦΞΕ



9 

 

 

επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται 

μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.gnartas.gr & στο Κεντρικό Μητρώο 

Δημοσίων συμβάσεων http://www.promitheus.gov.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν./1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να      
δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Η  υποβαλλόμενη  προσφορά  καλύπτει  το  σύνολο  της  προμήθειας ή ορισμένα μόνο από τα 

ζητούμενα είδη, διευκρινίζεται. 
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 
Να δηλώνεται υποχρεωτικά ο κατασκευαστής των προσφερόμενων προϊόντων. ο κατασκευαστής θα 

πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO-9001:2008 ή ISO 13485:2003, το οποίο και θα 
επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 

Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που 
βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να φέρουν οπωσδήποτε σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη 
σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
«περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την 
ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

http://www.gnartas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

 

   Η συμμετοχή στην συλλογή προσφορών έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των όρων (ειδικών και γενικών) 

της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

   Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται ή που δεν πληροί 

σύμφωνα με τους παρακάτω απαράβατους όρους των προδιαγραφών. 

   Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης απορρίπτονται. 

   Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, θα 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

   Οι προσφερθείσες τιμές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το  Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ ή χαμηλότερες 

                     και θα αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός παρατηρητηρίου .Προσφορές με τιμές πάνω από το Π.Τ θα                                        

απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχησης με το ΠΤ θα υποβάλλεται σχετική δήλωση. 

       Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος     του     διαγωνισμού,     είναι     η     χαμηλότερη τιμή ανά 
είδος. 

   Εάν κατά τη διάρκεια παραμονής των υλικών στο Νοσοκομείο οι τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών μεταβληθούν, 

οι προσφορές που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία κατόπιν αιτήματός μας θα εναρμονίζονται με την τελευταία 

τιμή που έχει αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών. 

   Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να 

προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η 

προμήθεια των υλικών θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μετά από έγγραφη παραγγελία του 

Γραφείου Διαχείρισης. 

   Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί 

στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο/ους. 

   Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης. 

   Σε περίπτωση που προσέλθουν εταιρείες που δεν έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν όπως προσέλθουν με το 

σετ εισαγωγής προς αξιολόγηση κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή αξιολόγησης. 

 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς να 
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αναγράφονται ευκρινώς: 

2. 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

2.3. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

2.4. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα 

εξής: 

3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται μαζί τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τα 

συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ.), σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

3.2. Tα    OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

3.3. Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση: Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά       

                     3.4. Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

                             Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 

   Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 

  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης. 

   Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

   Δεν κατατεθεί συμπληρωμένος Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς με παραπομπές στα 

συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus). 

 
 
 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  

Μπαλάσκας Βασίλειος  
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