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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση νέων οικονομικών προσφορών προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο 
πίνακας μειοδοτών για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ»

ΣΧΕΤ: 1.  η με αριθ. Β21/12η ΣΥΝ/17-5-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΧΔ746906Ι-
ΗΣΜ)

            2. η με αριθ.  692/26-07-2017 (ΑΔΑ: 6Φ884690Ι-ΞΒΔ) πράξη Διοικήτριας περί ορισμού
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών

            3.   η με αριθ.  Β23/19η ΣΥΝ/19-07-2018 απόφαση του Δ.Σ.  του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:
6ΦΝΚ46906Ι-35Θ)  αξιολόγησης  των  προσφορών  και  έγκρισης  του  επικαιροποιημένου  πίνακα  του
τελευταίου εξαμήνου, εκτός των ειδών «Σύρμα ή Κ-W»

             
 Σύμφωνα  με  την  παραπάνω σχετική  απόφαση του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  μας,  που  αφορά  στην

επικαιροποίηση  του πίνακα αξιολόγησης «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» για τις
ανάγκες  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  κάθε  εξάμηνο,  καλείστε να
καταθέσετε νέα οικονομική προσφορά με τιμή ίση ή χαμηλότερη του Παρατηρητηρίου Τιμών σε κλειστό
φάκελο, μέχρι και την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018. 

1. Για  υλικά τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί  τεχνικά και επιθυμείτε  να συμπεριληφθούν στον
επικαιροποιημένο  πίνακα,  θα  πρέπει  να  κατατίθεται  ξεχωριστός  φάκελος με  την  ένδειξη
«Τεχνική  Προσφορά»  προκειμένου  να  αξιολογηθούν  από  την  επιτροπή  αξιολόγησης.  Η
αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των παραπάνω υλικών, θα γίνεται μετά από σχετική
επικοινωνία  των  ενδιαφερόμενων  με  τα  μέλη  της  επιτροπής  προκειμένου  να  ακολουθήσει  η
οικονομική αξιολόγηση.  

2. Δεν  απαιτείται  κατάθεση  προσφοράς  για  τα  υλικά  τα  οποία  περιλαμβάνονταν  στον
επικαιροποιημένο πίνακα του προηγούμενου εξαμήνου και  η τιμή προσφοράς τους παραμένει
αμετάβλητη.

3. Αναφορικά  με  την  προμήθεια  βιολογικών υλικών  (ανθρώπινα  μοσχεύματα),  καλούνται  οι
εταιρίες προκειμένου να ενταχθούν στον νέο επικαιροποιημένο πίνακα, να καταθέσουν αντίγραφο
άδειας σε ισχύ  από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για την
εισαγωγή, αποθήκευση, διάθεση και διανομή ανθρώπινων μοσχευμάτων βάσει του άρθρου 53
του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α) 

4. Αναφορικά  με  την  προμήθεια  υλικών  που  περιέχουν  «Σύρμα  ή  Κ-W»  καλούνται  οι  εταιρίες
προκειμένου να ενταχθούν στον νέο επικαιροποιημένο πίνακα, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση
ότι τα παραπάνω υλικά που προσφέρουν είναι  παραμαγνητικά ώστε να μην εμποδίζουν τους



Σελ.  2
ασθενείς  να  κάνουν  μαγνητική  τομογραφία,  καθώς  επίσης  και  τα  σχετικά  (Prospectus,  ή
πιστοποιητικά κλπ) που το αποδεικνύουν. 

5. Αναφορικά με την  προμήθεια υλικών οστεοσύνθεσης, καλούνται  οι εταιρίες προκειμένου να
ενταχθούν  στον  νέο  επικαιροποιημένο  πίνακα,  να  αποδεικνύουν  με  την  προσφορά  τους  ότι
διαθέτουν  και  σετ  αφαίρεσης των αντίστοιχων υλικών,  καθώς και  σετ  αφαίρεσης σπασμένων
βιδών. 

6. Σε  περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών,  το χρονικό διάστημα μέχρι  την
κατάθεση νέων προσφορών σύμφωνα με τις κατωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες, οι μειοδότριες
εταιρείες  οφείλουν  να  τιμολογούν  σύμφωνα  με  την  τρέχουσα  τιμή  που  διαμορφώνεται  την
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

7. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πίνακας θα
ανανεώνεται με την κατάθεση νέων προσφορών κάθε έξι (6) μήνες.

                
                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
     

                                                                                             ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
                                                                                           

KOIN.: Μέλη Επιτροπής που ορίστηκαν

 με την αρ. 692/26-07-2017 Π. Δ.  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καλύβας Ευστάθιος               

2. Ιωαννίδης Πέτρος                   

3. Κολοβέτσιος Δημήτριος     

4. Μαυρίδης Ευστράτιος             

5.  Κόμπου Σμαρώ                       


