
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12  ΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 18ης-5-2022  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ B20: Έγκριση του με αριθμ.  πρωτ. 6446/17-05-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθμ. 2022-20/ΣΠ Συλλογής Προσφορών (Αριθ. πρωτ:
5563/29-4-2022)  για  την  επικαιροποίηση  του  Πίνακα  «Ορθοπαιδικά  Υλικά  και  Υλικά
Οστεοσύνθεσης»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του:

1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6446/17-5-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της
Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, το οποίο έχει ως εξής:

«ΣΧΕΤ : 
1. Η με αριθ. ΕΗΔ7/10η ΣΥΝ/9-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, αναφορικά με την

τροποποίηση και  επικαιροποίηση του Πίνακα Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης
ανά έτος

2. Η με αριθ. Β4/9η ΣΥΝ/14-4-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, αναφορικά με την
τελευταία  τροποποίηση  και  επικαιροποίηση  του  Πίνακα  Ορθοπεδικών  Υλικών  και  Υλικών
Οστεοσύνθεσης 

3. Η με αριθ. 2022-12/ΣΠ Συλλογή Προσφορών (Αριθ. πρωτ: 2959/4-3-2022 – ΑΔΑ: ΨΞΔΠ4690Ι-ΘΚΤ)
για την εκ νέου επικαιροποίηση του Πίνακα «Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης» 

4. Η με αριθ. 413/17-03-2022 (ΑΔΑ: 6Μ6Ψ46906Ι-ΔΦΕ) Πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος με
την οποία ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης  των προσφορών για  την προμήθεια
«Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης»

5. Το με αριθ. πρωτ. 5067/13-4-2022 πρακτικό αξιολόγησης  της αρμόδιας επιτροπής
6. Η  με  αριθ.  ΕΗΔ2/10η  ΣΥΝ/13-4-2022  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Γ.Ν.Θ.  Άγιος  Παύλος  (ΑΔΑ:

ΡΡ7Ο46906Ι-ΩΔΝ), έγκρισης του αριθ. 5067/13-4-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών
που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  της  αριθ.  2022-12/ΣΠ  Συλλογής  Προσφορών  και  της  εκ  νέου
υποβολής προσφορών για όσες εταιρείες δεν υπέβαλλαν προσφορά κατά το διάστημα 4-3-2022
έως και 16-3-2022 που δόθηκε από την αριθ. 2022-12/ΣΠ Συλλογή Προσφορών

7. Η με αριθ. 2022-20/ΣΠ 2η Συλλογή Προσφορών (Αριθ. πρωτ: 5563/29-4-2022 – ΑΔΑ: 60Α446906Ι-
ΚΞΒ) για την επικαιροποίηση του Πίνακα «Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης»

8. Το με αριθ. πρωτ. 6446/17-05-2022 πρακτικό αξιολόγησης  της αρμόδιας επιτροπής

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουμε το με αριθ. πρωτ. 6446/17-05-2022 πρακτικό (8
σχετικό)  της  αρμόδιας  επιτροπής,  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο
πλαίσιο της αριθ. 2022-20/ΣΠ 2ης Συλλογής Προσφορών, για την επικαιροποίηση του Πίνακα Ορθοπεδικών
Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης, το οποίο έχει ως εξής: 

«…Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 17-5-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
1. ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ             ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3. ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4. ΤΣΙΝΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
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5. ΒΡΑΓΓΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                   ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ     
ως μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου προκειμένου να συντάξουμε το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν
στο  πλαίσιο  της  αριθ.  2022-20/ΣΠ  2ης Συλλογής  Προσφορών  για  την  επικαιροποίηση  του  Πίνακα
«Ορθοπεδικά Υλικά και Υλικά Οστεοσύνθεσης».
Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  πρόσφορών  ήταν  η  Παρασκευή  6-5-2022,  ώρα  14:30,  ενώ  η
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η Δευτέρα 9-5-2022, ώρα 10:00 π.μ.
Υποβλήθηκαν προσφορές από τις παρακάτω εταιρείες:
1. «RONTIS HELLAS AEBE», και αριθ. πρωτ. προσφοράς 5793/5-5-2022
2. «NEURAXON Μ.Ε.Π.E.», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 5797/5-5-2022 
3. «ΚΑΛΤΕΚ ΜΕΝΤΙΚΑΛ A.E.», και αριθ. πρωτ. προσφοράς 5800/5-5-222 
4. «HEALTH AND IASIS» και αριθ. πρωτ. προσφοράς 5897/6-5-2022 
5. «Ε. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε. - DECOMED», με αριθ. πρωτ. προσφοράς 5904/6-5-2022
6. «ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε.» και αριθ. πρωτ. προσφοράς 5907/6-5-2022 
 Αρχικά αναφέρουμε ότι ως προς το χρόνο κατάθεσης των προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών,
αυτές υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας υποβολής προσφορών, οπότε προβήκαμε στην υπογραφή των
κυρίως  φακέλων  των  προσφορών,  αποσφραγίσαμε  τους  εσωτερικούς  φάκελους  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και μονογράψαμε τα περιεχόμενα τους ανά φύλλο.
Σε επόμενες συνεδριάσεις εξετάσαμε κατά σειρά τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικά έγγραφα και τις
τεχνικές  προσφορές  των  νέων  υλικών  που  κατατέθηκαν  από  τις  συμμετέχουσες  εταιρείες  και
διαπιστώσαμε τα παρακάτω:
Η  εταιρεία  «NEURAXON Μ.Ε.Π.E.»  καλέστηκε  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  γ)  του  άρθρου  2.  της
πρόσκλησης: «Τεχνική προσφορά για νέα υλικά», αρχικά τηλεφωνικά και στη συνέχεια έγγραφα με το από
16-5-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να υποβάλλει δείγματα των προσφερόμενων υλικών και να
παρέχει διευκρινίσεις επί του περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς, χωρίς να ανταποκριθεί. Με βάση τα
παραπάνω προτείνουμε την μη αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «NEURAXON Μ.Ε.Π.E.». 
Οι προσφορές των υπολοίπων εταιρειών ως προς τα παραπάνω ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις
και τους όρους της πρόσκλησης, καθώς και τις ανάγκες του χειρουργείου του Νοσοκομείου και επομένως
προτείνεται η αποδοχή τους από την επιτροπή.
Ως εκ τούτου, προβήκαμε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών για τις οποίες
προτείνεται η αποδοχή των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, εξετάσαμε τα περιεχόμενά τους
και  διαπιστώσαμε  ότι  το  σύνολο των οικονομικών προσφορών τους είναι  εντός του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγείας. Επομένως προτείνεται η αποδοχή τους από την επιτροπή.
Αναφορικά με τα υλικά ανθρωπίνων μοσχευμάτων, κατά τη 2η Συλλογή Προσφορών υπέβαλλαν προσφορά
οι εταιρείες «ΚΑΛΤΕΚ ΜΕΝΤΙΚΑΛ A.E.» και «HEALTH AND IASIS», οι οποίες  και προσκόμισαν σχετική άδεια
σε ισχύ από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Επομένως με βάση
και τις δύο Συλλογές Προσφορών, συντάξαμε τον πίνακα των εταιρειών που διαθέτουν άδεια σε ισχύ από
το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για την εισαγωγή, αποθήκευση,

διάθεση και διανομή ανθρώπινων μοσχευμάτων βάσει του άρθρου 53 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α) (σε
περίπτωση λήξης της άδειας η οποία δεν ανανεώνεται, ή έως την ανανέωση της και κοινοποίηση
της στο Νοσοκομείο, θα αναστέλλεται η προμήθεια ανθρώπινων μοσχευμάτων).

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΠΟΥ  ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ  ΑΔΕΙΑ  ΣΕ  ΙΣΧΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ,  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ,  ΔΙΑΘΕΣΗ  ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Α/Α
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
ΛΗΞΗ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1
ΑΡΘΡΩΣΙΣ  ΙΑΤΡΙΚΑ  ΕΙΔΗ
Α.Ε.

DIZG Gmbh Γερμανίας 3528/2020 25-8-2023

2 OSTEOCELL Medtronic BV Ολλανδίας 5454/2020 8-9-2023

3 BIOGENESYS IKE
Lifenet  Health  Europe  Gmbh
(Αυστρία) 

3105/2020 26-7-2023

4 ORTHOMEDICAL A.E.E. TBF  Genie  Tissulaire  (Tissue 768/2021 25-2-2024
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Engeering) - (Γαλλία) 
DIZG DEUTSCHES ISTITUT FUR –
ZELL-  UND  GEWEBEERATZ
Gmbh (Γερμανία)

5 PHARMAGENESIS Banc de Sang I Teixits (Ισπανία) 1017/2020 23-3-2023

6 DMPS LTD
C+TBA-Cells  +  TissueBank
Austria Gmbh (Αυστρία)

768/2021 25-2-2024

7 ΚΑΛΤΕΚ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.
HEALTHLINK  EUROPE  B.V.
(Ολλανδία)

3683/2019 2-10-2022

8 HEALTH AND IASIS
Luxembourg  Bone  and  Tissue
Bank

2289/2021 17-5-2024

 Με βάση τα παραπάνω:
α) προτείνουμε τη μη αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «NEURAXON Μ.Ε.Π.E.», καθώς δεν υπέβαλλε
δείγματα και δεν παρείχε διευκρινίσεις επί της τεχνικής προσφοράς της, σύμφωνα με την παράγραφο γ)
του άρθρου 2. της αριθ. 2022-20/ΣΠ πρόσκλησης συλλογής προσφορών
β) προτείνουμε την αποδοχή όλων των υπολοίπων προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ.
2022-20/ΣΠ συλλογής προσφορών, καθώς ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και στους τεχνικούς
όρους της πρόσκλησης και η οικονομική τους προσφορά είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας,
β) συντάξαμε με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
των  με  αριθ.  2022-12/ΣΠ  και  2022-20/ΣΠ  Συλλογών  προσφορών,  τον  επικαιροποιημένο  πίνακα
Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης, ο οποίος  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
πρακτικού.….».
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας αναφέρουμε ότι με το θέμα ΕΗΔ2 Απόσπασμα πρακτικών της
10ης Συνεδρίασης της 13ης-4-2022, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου (σχετικό 6), αποφάσισε:

1. Την  έγκριση  του  με  αριθμ.  πρωτ.  5067/13-4-2022  πρακτικού αξιολόγησης  των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2022-12/ΣΠ αρχικής Συλλογής Προσφορών (Αριθ. πρωτ: 2959/4-
3-2022) για την επικαιροποίηση του Πίνακα Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης

2. Την αποδοχή του συνόλου των προσφορών των εταιρειών στο πλαίσιο της παραπάνω Συλλογής
Προσφορών,  καθώς  ανταποκρίνονται  πλήρως  στις  απαιτήσεις  και  στους  τεχνικούς  όρους  της
πρόσκλησης και η οικονομική τους προσφορά είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας

3. Την  εκ  νέου  δυνατότητα  υποβολής  προσφορών  εντός  προθεσμίας  πέντε  (5)  ημερών,  για  όσες
εταιρείες δεν υπέβαλλαν προσφορά κατά το διάστημα 4-3-2022 έως και 16-3-2022 που δόθηκε από
την  αριθ.  2022-12/ΣΠ  Συλλογή  Προσφορών,  προκειμένου  να  διευρυνθεί  ο  αριθμός  των
συμμετεχόντων, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος

4. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για την «Προμήθεια Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών
Οστεοσύνθεσης»,  από  τον  πίνακα  που  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.  Β4/9η  ΣΥΝ/14-4-2021  απόφαση
(σχετικό  2),  για  διάστημα  έως  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  νέων  προσφορών  που
υποβλήθηκαν από τις εταιρείες που δεν κατέθεσαν προσφορά στο πλαίσιο της αριθ. 2022-12/ΣΠ
Συλλογής Προσφορών και την έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα Ορθοπαιδικών Υλικών και
Υλικών Οστεοσύνθεσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με: 
α) την έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 6446/17-05-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθ.  2022-20/ΣΠ 2ης Συλλογής Προσφορών (Αριθ. πρωτ: 5563/29-4-2022)
για την επικαιροποίηση του Πίνακα Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης 
β) τη μη αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «NEURAXON Μ.Ε.Π.E.», καθώς δεν υπέβαλλε δείγματα και
δεν παρείχε διευκρινίσεις επί της τεχνικής προσφοράς της, σύμφωνα με την παράγραφο γ) του άρθρου 2.
της αριθ. 2022-20/ΣΠ πρόσκλησης συλλογής προσφορών
γ) την αποδοχή όλων των υπολοίπων προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2022-20/ΣΠ
συλλογής προσφορών, καθώς ανταποκρίνονται  πλήρως στις απαιτήσεις  και στους τεχνικούς όρους της
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πρόσκλησης  και  η  οικονομική  τους  προσφορά  είναι  εντός  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγείαςκαι  σε
περίπτωση καταφατικής απάντησης
δ) την επικαιροποίηση σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συλλογών προσφορών με αριθ.
2022-12/ΣΠ και 2022-20/ΣΠ, του πίνακα των Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης, με χρόνο
ισχύος ένα έτος
ε) την άμεση επικύρωση της απόφασή σας»

              
                                                   

2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 6446/17-05-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθμ. 2022-20/ΣΠ 2ης Συλλογής Προσφορών (Αριθ. πρωτ: 5563/29-
4-2022) για την επικαιροποίηση του Πίνακα Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης 

2. Τη μη  αποδοχή  της  προσφοράς  της  εταιρείας  «NEURAXON Μ.Ε.Π.E.»,  καθώς  δεν  υπέβαλλε
δείγματα  και  δεν  παρείχε  διευκρινίσεις  επί  της  τεχνικής  προσφοράς  της,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο γ) του άρθρου 2. της αριθ. 2022-20/ΣΠ πρόσκλησης συλλογής προσφορών

3. Την αποδοχή όλων των υπολοίπων προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθμ. 2022-
20/ΣΠ συλλογής προσφορών, καθώς ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και στους τεχνικούς
όρους της πρόσκλησης και η οικονομική τους προσφορά είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγείας 

4. Την επικαιροποίηση σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συλλογών προσφορών με
αριθμ.  2022-12/ΣΠ  και  2022-20/ΣΠ,  του  πίνακα  των  Ορθοπαιδικών  Υλικών  και  Υλικών
Οστεοσύνθεσης, με χρόνο ισχύος ένα έτος

5. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.                                             

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΜΟΧΑΜΑΝΤ ΙΩΣΗΦ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΒΟΥΝΤΖΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΘΑ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
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Ακριβές απόσπασμα
η Γραμματέας του Δ.Σ.

ΑΔΑ: Ψ69846906Ι-Ξ1Ξ


		2022-05-26T10:33:29+0300
	AIKATERINI KATSANA


		2022-05-26T10:35:44+0300
	Athens




