
 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ-01-2018 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ B8: Υποβολή του με αριθ. 1832/30-01-2018 Πρακτικού Τεχνοοικονομικής αξιολόγησης σε 
συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 16557/01-12-2017 πρόσκλησης για την προμήθεια 
«Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης». 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του: 
1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 1832/30-01-2018 έγγραφο της Διευθύντριας Διοικητικής 
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας, το οποίο έχει ως εξής: 

«ΣΧΕΤ:  

α) η με αριθ. Γ1/6η ΣΥΝ/21-2-2011 απόφαση του Δ.Σ. 

β) η με αριθ.  2431/13-2-2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

γ) το με αριθ. 2538/14-2-2012 έγγραφο της 4ης Υ.Π.Ε 

δ) το με αριθ. 6623/17-4-2012 έγγραφο της 4ης Υ.Π.Ε 

ε) η με αριθ. 4181/27-11-2012 Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου 

στ) η Β21/12ης ΣΥΝ/17-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΧΔ746906Ι-ΗΣΜ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου 

στ) η με αριθ. 692/26-07-2017 Πράξη Διοικήτριας  του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6Φ8846906Ι-ΞΒΔ) 

ορισμού επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και 

Υλικών Οστεοσύνθεσης» 

ζ) η με αριθ. 16557/01-12-2017 Πρόσκληση κατάθεσης νέων οικονομικών τεχνικών προσφορών   

η) οι με αριθ. 16874/07-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ 

Ι.Κ.Ε.», με αριθ. 17104/08-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «IMPLANTCAST 

HELLAS,  με αριθ. 17283/12-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΤR MED 

HELLAS A.E.», με αριθ. 17368 και 17370/13-12-2017 φάκελοι τεχνικό-οικονομικής προσφοράς 

της εταιρείας «CLINILAB MEDICAL PRODUCTS», με αριθ. 17383 και 17384/14-12-2017 φάκελοι 

τεχνικό-οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «JOHNSON & JOHNSON HELLAS ΕΠΕ», με αριθ. 

17385/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», 

με αριθ. 17386/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «ZIMER  ΒΙΟΜΕΤ 

ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με αριθ. 17387 και 17388/14-12-2017 φάκελοι τεχνικό-οικονομικής προσφοράς της 

εταιρείας «PHARMAGENESIS - Γ.ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με αριθ. 17391/14-12-2017 τεχνικό-

οικονομική προσφορά της εταιρείας «BIOGENESYS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.», με αριθ. 

17416/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «DMPS LTD», με αριθ. 

17418/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «DOXAMED ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & 

ΣΙΑ Ε.Ε.», με αριθ. 17419/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «RONTIS 

HELLAS ΑΕBE», με αριθ. 17421/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «E.& X. 

ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», με αριθ. 17425/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά 

της εταιρείας «ORTHOPAEDIC HELLAS» 

θ) το με αριθ. 1832/30-01-2018 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 

ΑΔΑ: 6ΗΠΘ46906Ι-ΠΙΟ



 

 

 Σύμφωνα με την παραπάνω (α) σχετική απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε «…η έγκριση του 

πίνακα μειοδοτών που προέκυψε από την μέχρι σήμερα διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη 

προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» … Σημειωτέoν ότι μπορεί ο 

πίνακας να τροποποιείται από νέες προσφορές εταιρειών, εφόσον βέβαια αυτές οι προσφορές είναι 

χαμηλότερες από τις ήδη προσφερόμενες και εναρμονίζονται με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών». 

Η υπηρεσία προέβη στην διαδικασία της τροποποίησης του ήδη υπάρχοντα πίνακα μειοδοτών με 

την 2431/13-02-2012 πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στις 13-02-2012, μαζί με τον διαμορφωμένο πίνακα 

(σε μορφή xls) που περιλάμβανε τα είδη της παρούσας  προμήθειας «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ», για τη κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».  

Με την (ε) σχετική Πράξη Διοικητή εγκρίθηκε το με αριθ. 20751/25-10-2012 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης και του συνημμένου πίνακα προσφορών που προέκυψε από την (β) σχετική 

πρόσκληση, με τη δυνατότητα να τροποποιείται ο πίνακας από νέες προσφορές εταιρειών, εφόσον 

βέβαια αυτές οι προσφορές είναι χαμηλότερες από τις ήδη προσφερόμενες και εναρμονίζονται με 

αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών. 

Έκτοτε ο πίνακας μειοδοτών έχει ανανεωθεί επανειλημμένως και λαμβάνοντας υπόψη την 

Β21/12ης ΣΥΝ/17-05-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η επικαιροποίηση του πίνακα «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών 

Οστεοσύνθεσης» να γίνεται κάθε έξι (6) μήνες, η τελευταία τροποποίηση και επικαιροποίηση του 

πίνακα προέκυψε με την Β24/20η ΣΥΝ/28-07-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τέλος με βάση την 16557/01-12-2017 πρόσκληση κατέθεσαν νέες προσφορές έως τις 14 

Δεκεμβρίου 2017 οι κάτωθι εταιρείες: 

«ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.», «IMPLANTCAST HELLAS», «ΤR MED HELLAS A.E.», «CLINILAB MEDICAL 

PRODUCTS», «JOHNSON & JOHNSON HELLAS ΕΠΕ»,  «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», «ZIMER  

ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «PHARMAGENESIS - Γ.ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», «BIOGENESYS 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.», «DMPS LTD», «DOXAMED ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

«RONTIS HELLAS ΑΕBE», «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και «ORTHOPAEDIC 

HELLAS» 

     

       Η επιτροπή αξιολόγησης έλεγξε τις οικονομικές και τεχνικό-οικονομικές προσφορές των 

ανωτέρω εταιρειών και στη συνέχεια κατέθεσε το με αριθ. 1832/30-01-2018 πρακτικό το οποίο 

αναφέρει : 

 

«.….Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  Τετάρτη  24 Ιανουαρίου  2018 οι παρακάτω: 

        Καλύβας Ευστάθιος               Δ/ντης Ορθοπεδικής  

        Ιωαννίδης Πέτρος                   Δ/ντης  Ορθοπεδικής 

        Κολοβέτσιος Δημήτριος           Δ/ντης  Ορθοπεδικής 

        Μανανά Μαρία                       ΤΕ Νοσηλευτικής 

        Κόμπου Σμάρω                       Προϊσταμένη ΤΕΠ 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 692/26-07-2017 Πράξη 

Διοικήτριας  του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6Φ8846906Ι-ΞΒΔ), έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των 

προσφορών για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης» σε εκτέλεση 

της  Β21/12ης ΣΥΝ.17-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΧΔ746906Ι-ΗΣΜ) απόφασης του Δ.Σ και σε συνέχεια της 

ΑΔΑ: 6ΗΠΘ46906Ι-ΠΙΟ



 

με αριθ. πρωτ. 16557/01-12-2017 πρόσκλησης συγκεντρωθήκαμε για να αξιολογήσουμε τις νέες 

προσφορές που κατατέθηκαν μέχρι τη Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου να τροποποιηθεί 

ο ήδη υπάρχων πίνακας μειοδοτών, που προέκυψε από την Β24/20ης ΣΥΝ/28-07-2017 Απόφαση 

του  Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΧΨ46906Ι-ΜΗΞ) για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του 

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».  

Οι προσφορές των εταιρειών που κατατέθηκαν είναι οι κάτωθι : 

1. η με αριθ. πρωτ. 16874/07-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας 

«ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.» 

2. η με αριθ. πρωτ. 17104/08-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας 

«IMPLANTCAST HELLAS»  

3. η με αριθ. πρωτ. 17283/12-12-2017, τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΤR MED 

HELLAS A.E.»  

4. οι με αριθ. πρωτ. 17368 και 17370/13-12-2017, φάκελοι τεχνικό-οικονομικής προσφοράς 

της εταιρείας «CLINILAB MEDICAL PRODUCTS»  

5. οι με αριθ. πρωτ. 17383 και 17384/14-12-2017 φάκελοι τεχνικό-οικονομικής προσφοράς 

της εταιρείας «JOHNSON & JOHNSON HELLAS ΕΠΕ»  

6. η με αριθ. πρωτ. 17385/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας 

«ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.»  

7.  η με αριθ. πρωτ. 17386/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «ZIMER  

ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» 

8. οι με αριθ. πρωτ. 17387 και 17388/14-12-2017 φάκελοι τεχνικό-οικονομικής προσφοράς 

της εταιρείας «PHARMAGENESIS - Γ.ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

9. η με αριθ. πρωτ. 17391/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας 

«BIOGENESYS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.» 

10. η με αριθ. πρωτ. 17416/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «DMPS 

LTD» 

11. η με αριθ. πρωτ. 17418/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας 

«DOXAMED ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

12. η με αριθ. πρωτ. 17419/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «RONTIS 

HELLAS ΑΕBE» 

13. η με αριθ. πρωτ. 17421/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας «E.& X. 

ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

14. η με αριθ. πρωτ. 17425/14-12-2017 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας 

«ORTHOPAEDIC HELLAS» 

 

   Ελέγξαμε τις τεχνικές προσφορές των ανωτέρων εταιρειών και διαπιστώσαμε ότι τα είδη των 

προσφορών όλων  των εταιρειών  συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.  

Κατά την οικονομική αξιολόγηση των ειδών, δεν έγιναν αποδεκτά τα προσφερόμενα είδη με 

κωδικούς 40.7.52 και 40.7.55 της εταιρίας «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», 35.8.5 

της εταιρίας «RONTIS HELLAS ΑΕBE» και 40.8.17 της εταιρίας «JOHNSON & JOHNSON HELLAS 

ΕΠΕ» που η τιμή προσφοράς τους είναι μεγαλύτερη από την τιμή του Παρατηρητηρίου. Όλες οι 

υπόλοιπες προσφερόμενες τιμές των εταιρειών που κατατέθηκαν με βάση την παραπάνω 

πρόσκληση και συμπεριλαμβάνονται στον Επικαιροποιημένο πίνακα  είναι  σύμφωνες με το 

Παρατηρητήριο Τιμών. 

ΑΔΑ: 6ΗΠΘ46906Ι-ΠΙΟ



 

 Στη συνέχεια αφού λάβαμε υπόψη μας τα ως άνω σχετικά συντάξαμε εκ νέου τον συγκριτικό 

πίνακα αξιολόγησης ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης, o οποίος ακολουθεί το 

πρακτικό, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.  

         Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την αποδοχή των προσφορών των εταιριών 

«ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.», «IMPLANTCAST HELLAS», «ΤR MED HELLAS A.E.», «CLINILAB MEDICAL 

PRODUCTS», «JOHNSON & JOHNSON HELLAS ΕΠΕ»,  «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», «ZIMER  

ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «PHARMAGENESIS - Γ.ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», «BIOGENESYS 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.», «DMPS LTD», «DOXAMED ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

«RONTIS HELLAS ΑΕBE», «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και «ORTHOPAEDIC 

HELLAS», για όλα τα προσφερόμενα είδη των οποίων η τιμή είναι εντός του Παρατηρητηρίου 

Τιμών....». 

 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με: 

1. την έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 1832/30-01-2018 Πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης για 

την προμήθεια 

«Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης» 

2.  την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.», «IMPLANTCAST HELLAS», 

«ΤR MED HELLAS A.E.», «CLINILAB MEDICAL PRODUCTS», «JOHNSON & JOHNSON HELLAS 

ΕΠΕ»,  «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», «ZIMER  ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «PHARMAGENESIS - 

Γ.ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», «BIOGENESYS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.», «DMPS LTD», 

«DOXAMED ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», «RONTIS HELLAS ΑΕBE», «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και «ORTHOPAEDIC HELLAS» για όλα τα προσφερόμενα είδη των οποίων η 

τιμή είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών.  

3.  την τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών 

Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης»  

4. την άμεση επικύρωση της απόφασής σας» 

 
2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών 
 

 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1832/30-01-2018  πρακτικού τεχνοοικονομικής 

αξιολόγησης σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 16557/01-12-2017 πρόσκλησης για την 
προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης». 

2. Την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.», «IMPLANTCAST 
HELLAS», «ΤR MED HELLAS A.E.», «CLINILAB MEDICAL PRODUCTS», «JOHNSON & 
JOHNSON HELLAS ΕΠΕ»,  «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», «ZIMER  ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ 
ΑΕ», «PHARMAGENESIS - Γ.ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», «BIOGENESYS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.», «DMPS LTD», «DOXAMED ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», «RONTIS 
HELLAS ΑΕBE», «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και «ORTHOPAEDIC 
HELLAS» για όλα τα προσφερόμενα είδη των οποίων η τιμή είναι εντός του Παρατηρητηρίου 
Τιμών. 

ΑΔΑ: 6ΗΠΘ46906Ι-ΠΙΟ



 

3. Την τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών 
Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης». 

4. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του. 
.                                              

 
 

Η Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
 Μέλος ΔΗΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 Μέλος α.α.  ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 Μέλος ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 
 Αιρετό Μέλος α.α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 Αιρετό Μέλος ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   

 
                                                                              
 
 
  
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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