
                     

 

                                                     
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ.:   805

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς:  21-01-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΟΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592576

Fax:   210 - 4592597 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: xristina.kotsari@tzaneio.gr

                         

            Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλ. προσφορών υγειονομικών  υλικών  Χειρουργείου 

                             

              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24-01-2019
ΩΡΑ: 12:00 π.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στα 

Παραρτήματα Α – Γ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»



Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147/08-08-2016)

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5  Του  Ν.4152/2013  (ΦΕΚ 107Α /09-05-2013)  Παράγραφος  Ζ-Προσαρμογή  της  Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών του πίνακα Α με 

κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  η  οποία  θα  είναι  ίση  ή  μικρότερη  του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 

Προμηθειών Υγείας.

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας. 

3. Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατίθενται  μέχρι  και  την  ημερομηνία  και  ώρα  της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας xristina  .  kotsari  @  tzaneio  .  gr  

4. Η παράδοση των ανωτέρω θα γίνει με φροντίδα  και δαπάνες του Προμηθευτή,  

στις αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

mailto:xristina.kotsari@tzaneio.gr


5. Πληρωμή:  H  πληρωμή  θα  γίνεται  σε  ευρώ,  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των 

χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

6. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της 

προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις  

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ   ΕΙ-
ΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr

Σε περίπτωση κατακύρωσης, η παράδοση θα γίνεται εντός 3 (τριών) ημερών 
από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ’ εξαίρεση.

http://www.tzaneio.gr/


                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

A.E ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

210/09-01-2019 ΩI2Ω46906K-562 ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΥΡΑΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,7 mg/ml 150 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908

212/09-01-2019 Ψ0Α446906Κ-45Υ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΛΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟ-

ΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908

ΛΑΒΗ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) 150

ΡΥΓΧΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 150

213/09-01-2019 6Γ8346906Κ-
ΠΗΨ

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
RANEY CLIPS ΚΡΑΝΙΟΥ,  ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑ-
ΣΕΤΙΝΑ 15 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛ/ΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΟΛ/ΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ

40 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908

223/09-01-2019 60Σ746906Κ-
ΥΨΨ

ΑΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΕΤ ΕΝΔΟ-

ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ 
ΠΙΕΣΗΣ

15 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908

218/09-01-2018 ΩΝ2646906Κ-ΡΓΓ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΕΝΘΕΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥ-

ΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ 
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

600 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908



221/09-01-2019 6Α7646906Κ-ΓΝΡ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ ΓΙΑ 
ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
13

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908ΛΑΜΕΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΥ 13

127/07-01-2019 6ΥΠ-
Θ46906Κ-Μ9Ν

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ 3WAY DUFFOUR ΑΠΌ 
100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Η ΑΠΌ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΜΕ ΥΔΡΟ-
ΘΑΛΑΜΟ 30-70ml, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗ-

ΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908

Νο 18 20
Νο 20 30
Νο 22 30
Νο 24 30

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY AΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ  

Νο 18 40
Νο 20 50
Νο 22 30

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ 3WAY COUVELAIRE 
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩ-
ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙ-

ΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Νο 20 30
Νο 22 70
Νο 24 40

215/09-01-2019 ΩΣΞ546906Κ-0Ι9

ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΙ, 
ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΟΠΙΣΘΊΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, 

ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΜΗ 
2,8mm, ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 13mm ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟ-
ΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 

(ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ-ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ)

220 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908



126/07-01-2019 ΩΣΔΥ46906Κ-
1ΩΡ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
20 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908

  
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ                                 (ΠΡΟ-

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
8 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908

123/07-01-2019 6ΓΗΤ46906Κ-ΕΓΟ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ, ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥ-

ΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
25mmHg, 75mmHg.  ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΞΥ 
ΤΡΟΚΑΡΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟ-
ΣΚΙΕΡΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΡΝΗΤΙ-
ΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ.

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908

Νο 18 200
Νο 14 100
Νο 10 150

128/07-01-2019 Ω5Ζ346906Κ-ΝΕ3

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 
CUSA. ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗ-

ΡΑ ΚΑΙ ΡΥΓΧΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τμήμα: Χειρουργείο 
Πληροφορίες: Κα-

Λατανιώτη 
Τηλ.2104592908

      



                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β
                                 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός
ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

4. Γλώσσα: Ελληνική

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  :  

1)   Αρ. εντ. 128/07-01-2019

      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ CUSA

• Ρύγχος μιας χρήσης

• Επιλογή τουλάχιστον 5 διαφορετικών μεγεθών και τύπων για ρύγχος νευροχειρουργικής 
χρήσης.

• Δυνατότητα επιλεκτικότητας ιστών (ρυθμού χτυπημάτων υπερήχου)

2) Αρ. εντ. 221/09-01-2019

Ολική αρθροπλαστική γόνατος υβρίδιο για απουσία οπισθίου χιαστού συνδέσμου

Αριθμός Παρατηρητηρίου  33.4.122

Βάσει ανθρωπομετρικών υπολογισμών, που πλησιάζουν τους διεθνείς (ηλικία, σωματικό βάρος, 
διαφορετική ανατομία μηρού και κνήμης, ραιβότητα ή βλαισότητα γόνατος, ποιότητα οστού) των 
ασθενών που προσέρχονται στο νοσοκομείο μας και από την πολύχρονη εμπειρία και 
εξοικείωση των ιατρών της Ορθοπεδικής Κλινικής με συγκεκριμένες τεχνικές, προτείνουμε την 
παραγγελία:

Α) 6 (έξι) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:

Σύστημα  Ολικής  αρθροπλαστικής  γόνατος   υβρίδιο,  με  ανατομική  μηριαία  πρόθεση  ενιαίας 
ακτίνας  τύπου  Medial  Pivot  ή  ισοδύναμου  και  κνημιαία   πρόθεση σε  δύο   τύπους,  (κράμα 
χρωμίου-κοβαλτίου, κράμα τιτανίου), που να επιδέχεται ανατομικό ένθετο σε τουλάχιστον δύο 
διαφορετικούς τύπους.
 

Β) 4 (τεσσάρων) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:

Σύστημα  ολικής  αρθροπλαστικής  γόνατος  υβρίδιο  POSTERIOR  STABILIZER,  με  μηριαία 
πρόθεση από CoCr  μικροπορώδες με οπίσθιο σταθεροποιητή, συμμετρική σε 7 μεγέθη και 
ανατομική σε 14 μεγέθη, συμβατή μόνο με το αντίστοιχό της πολυαιθυλένιο, να είναι διαθέσιμη 
και  σε τύπο για μέγιστη κάμψη. Κνημιαία πρόθεση με κυλινδρικό στυλεό και  πτερύγια ή/και 
επιμηκυνόμενο  στυλεό  τετράγωνης  διατομής.  Επίσης  πρόθεση  εξολοκλήρου  από 
πολυαιθυλένιο. Ένθετο χυτευμένο σε καλούπι και crosslinked συμβατό μόνο  με το αντίστοιχο 
μηριαίο, να είναι διαθέσιμο και σε τύπο για μέγιστη κάμψη, σε δύο τύπους σταθερό και κινητό σε 
στροφή. Επιγονατίδα με 1 και με 3 στυλεούς καθώς και χωρίς στυλεό, σε 6 μεγέθη ανά τύπο.



Γ) 3 (τριών) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:

Μηριαία ανατομική πρόθεση για χρήση χωρίς τσιμέντο σχεδιασμένη για απουσία  του οπισθίου 
χιαστού, από κράμα Cobalt Chromium Molybdenum με εφαρμοσμένη την  μέθοδο επεξεργασίας 
MICROLOY,  με  επικάλυψη  Titanium Hydroxyapatite στο  εσωτερικό  της,  σχεδιασμένη  για 
μέγιστη κάμψη,  να διατίθεται σε 8 διαφορετικά μεγέθη στον κάθε τύπο (8 Δεξιά - 8 Αριστερά). 
 Κνημιαία  πρόθεση  μη  ανατομική  για  χρήση  με   τσιμέντο,  από  κράμα  Cobalt  Chromium 
Molybdenum  ή  Titanium Aluminium Vanadium,  με  ειδικό  peg  τριγωνικής  αντιστροφικής 
σχεδιάσεως σε 5 μεγέθη και δυνατότητα προσθήκης μικρού στειλεού.
 Πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους, ειδικό για απουσία   του οπισθίου χιαστού και ειδικής 
σχεδίασης για μέγιστη κάμψη και έκταση, να διατίθεται σε 7 διαφορετικά μεγέθη σε συνδυασμό 
με την κνημιαία πρόθεση και σε 4 διαφορετικά πάχη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

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/τεχ. Β/02-
10-09).

Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι 
συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι διαθέτουν 
ανά πάσα στιγμή του 24ώρου (συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εορτών) καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα της συμφωνίας-σύμβασης, κάθε προσφερόμενο είδος καθώς και τα αντίστοιχα 
set εργαλείων για την τοποθέτηση των υλικών τα οποία και θα παρέχουν δωρεάν στο 
νοσοκομείο. Τα συστήματα πρέπει να είναι πλήρη και ολοκληρωμένα, με απόλυτη τεχνική 
συνεργασία. Κλινική εμπειρία χρήσης και εφαρμογής των συστημάτων σε κέντρα του εξωτερικού 
ή εγχώρια, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για 
μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά της 
κατηγορίας για την οποία υποβάλλεται η προσφορά, στην κατάλληλη κατηγορία.

Επί ποινή απόρριψης το σύνολο των γενικών όρων, όπως αναφέρονται παραπάνω, 
πρέπει να καλύπτονται από το σύνολο των προσφερομένων ειδών.



3) Αρ.εντ. 126/07-01-2019

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
Αριθμός Παρατηρητηρίου 33.4.137

Βάσει ανθρωπομετρικών υπολογισμών, που πλησιάζουν τους διεθνείς (ηλικία, σωματικό βάρος, 
διαφορετική ανατομική εγγύς μηριαίου και κοτύλης, ποιότητα οστού) των ασθενών που 
προσέρχονται στο νοσοκομείο μας για χειρουργική αντιμετώπιση οστεοαρθρίτιδος ισχίου και 
από την πολύχρονη εμπειρία μας και εξοικείωση με συγκεκριμένες τεχνικές, προτείνουμε την 
παραγγελία:

Α) 13 (Δεκατριών) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:
Σύστημα  ολικής  αρθροπλαστικής  ισχίου  χωρίς  τσιμέντο  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, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε τουλάχιστον πέντε (5) μήκη .  
Μεταλλική πρόθεση κοτύλης από κράμα τιτανίου με ενσωματωμένη  αναλογική μεγέθυνση στην 
περιφέρεια , με δυνατότητα  χρήσης  ένθετου είτε πολυαιθυλενίου είτε κεραμικού, συμβατά με 
κεφαλές  32  ΜΜ  και  άνω  σε  όλα   τα  μεγέθη.
Να  διατίθεται  σε  τύπους  με  και  χωρίς  οπές  για  σταθεροποίηση  με  βίδες  και  να  υπάρχει  
δυνατότητα  ασφάλισης  του  πυθμένα   και  των  οπών  με  μεταλλικά  πώματα.
Να υπάρχει  η δυνατότητα εμφύτευσης της ολικής με εργαλεία που διευκολύνουν την μικρής 
έκτασης τομή.

 Β) 7 (επτά) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:
Στυλεός από κράμα Τitanium–Aluminium-Niobium (συμβατό με MRI) για χρήση χωρίς τσιμέντο, 
με διπλή επεξεργασία επικάλυψης Titanium-Hydroxyapatite  σε ολόκληρη την επιφανειά του, σε 
2 αυχενομηριαίες γωνίες 135⁰ και 127 ⁰ ,  κώνου 12/14 και σε μήκη από 130,5mm έως 180mm, 
να διατίθεται σε 8 διαφορετικά μεγέθη.
Κοτύλη Press-fit  από κράμα Τitanium-Aluminium-Niobium (συμβατό με MRI), με  επεξεργασία 
διπλής επικάλυψης  Titanium-Hydroxyapatite και με δυνατότητα προαιρετικής χρήσης έως και 3 
σταθεροποιητικών βιδών , spikes ή ταπών. Να συνδυάζεται με κάθε τύπο εσωτερικού(insert), 
πολυαιθυλένιο ,metal, ceramic forte, ceramic delta. ΝΑ διατίθεται σε 14 διαφορετικά μεγέθη από 
44mm έως 70mm ανά 2mm.
Εσωτερικό κοτύλης από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους ,  για διαμέτρους κεφαλής 
22mm, 28mm, 32mm. Να διατίθεται σε τύπους Standard, Antiluxation με γείσο 20ο.
Κεφαλή από κράμα Cobalt Chromium Molybdenum και PM734(Highly Nitrogenized Stainless 
Steel ) , κώνου 12/14,και  σε διαμέτρους 22mm, 28mm, 32mm,36mm και 40mm. Να διατίθενται 
σε 7 διαφορετικά μήκη αυχένα ανάλογα με την διάμετρο της κεφαλής όπως επίσης και στον 
τύπο της έκκεντρης για διόρθωση της γωνίας Anteversion, σε 3 μήκη αυχένα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

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/τεχ. Β/02-
10-09).

Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι 
συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι διαθέτουν 
ανά πάσα στιγμή του 24ώρου (συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εορτών) καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα της συμφωνίας-σύμβασης, κάθε προσφερόμενο είδος καθώς και τα αντίστοιχα 
set εργαλείων για την τοποθέτηση των υλικών τα οποία και θα παρέχουν δωρεάν στο 
νοσοκομείο. Τα συστήματα πρέπει να είναι πλήρη και ολοκληρωμένα, με απόλυτη τεχνική 
συνεργασία. Κλινική εμπειρία χρήσης και εφαρμογής των συστημάτων σε κέντρα του εξωτερικού 
ή εγχώρια, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για 
μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά της 
κατηγορίας για την οποία υποβάλλεται η προσφορά, στην κατάλληλη κατηγορία.

Επί ποινή απόρριψης το σύνολο των γενικών όρων, όπως αναφέρονται παραπάνω, 
πρέπει να καλύπτονται από το σύνολο των προσφερομένων ειδών.

4) Αρ. εντ. 125/07-01-2019

Ολική αρθροπλαστική Ισχίου χωρίς τσιμέντο με κεραμική κεφαλή
Αριθμός Παρατηρητηρίου 33.4.138

Βάσει ανθρωπομετρικών υπολογισμών, που πλησιάζουν τους διεθνείς (ηλικία, σωματικό βάρος, 
διαφορετική ανατομική εγγύς μηριαίου και κοτύλης, ποιότητα οστού) των ασθενών που 
προσέρχονται στο νοσοκομείο μας για χειρουργική αντιμετώπιση οστεοαρθρίτιδος ισχίου και 
από την πολύχρονη εμπειρία μας και εξοικείωση με συγκεκριμένες τεχνικές, προτείνουμε την 
παραγγελία:
 
Α) 9 (εννιά) τεμάχια με τις εξής προδιαγραφές:

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  κεραμική σε διαμέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε 
τουλάχιστον  τρία (3) μήκη.   Μεταλλική πρόθεση κοτύλης από κράμα τιτανίου με ενσωματωμένη 
αναλογική μεγέθυνση στην περιφέρεια , με δυνατότητα  χρήσης  ένθετου είτε πολυαιθυλενίου 
είτε κεραμικού, συμβατά με κεφαλές 32 ΜΜ και άνω σε όλα  τα μεγέθη.
Να  διατίθεται  σε  τύπους  με  και  χωρίς  οπές  για  σταθεροποίηση  με  βίδες  και  να  υπάρχει  
δυνατότητα ασφάλισης του πυθμένα  και των οπών με μεταλλικά πώματα.
Να υπάρχει  η δυνατότητα εμφύτευσης της ολικής με εργαλεία που διευκολύνουν την μικρής 
έκτασης τομή.

Β) 7 (επτά) τεμάχια με τις εξής προδιαγραφές:



Στυλεός από κράμα Τitanium –Aluminium-Niobium (συμβατό με MRI) για χρήση χωρίς τσιμέντο, 
με διπλή επεξεργασία επικάλυψης Titanium-Hydroxyapatite  σε ολόκληρη την επιφανειά του, σε 
2 αυχενομηριαίες γωνίες 135⁰ και 127 ⁰ ,  κώνου 12/14 και σε μήκη από 130,5mm έως 180mm, 
να διατίθεται σε 8 διαφορετικά μεγέθη.
Κοτύλη Press-fit  από κράμα Τitanium-Aluminium-Niobium (συμβατό με MRI), με  επεξεργασία 
διπλής επικάλυψης  Titanium-Hydroxyapatite και με δυνατότητα προαιρετικής χρήσης έως και 3 
σταθεροποιητικών βιδών , spikes ή ταπών. Να συνδυάζεται με κάθε τύπο εσωτερικού(insert), 
πολυαιθυλένιο,metal, ceramic forte, ceramic delta. Να διατίθεται σε 14 διαφορετικά μεγέθη από 
44mm έως 70mm ανά 2mm.
Πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους ,  για διαμέτρους κεφαλής 22mm, 28mm, 32mm. Να 
διατίθεται σε τύπους Standard, Antiluxation με γείσο 20ο.
Κεραμική κεφαλή BIOLOX  σε 3 διαφορετικές διαμέτρους  28mm, 32mm και 36mm και από 3 
διαφορετικά μήκη αυχένα σε κάθε τύπο. Να διατίθεται σε 2 τύπους ΒIOLOX FORTE, BIOLOX 
DELTA

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

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/τεχ. Β/02-
10-09).

Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι 
συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι διαθέτουν 
ανά πάσα στιγμή του 24ώρου (συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εορτών) καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα της συμφωνίας-σύμβασης, κάθε προσφερόμενο είδος καθώς και τα αντίστοιχα 
set εργαλείων για την τοποθέτηση των υλικών τα οποία και θα παρέχουν δωρεάν στο 
νοσοκομείο. Τα συστήματα πρέπει να είναι πλήρη και ολοκληρωμένα, με απόλυτη τεχνική 
συνεργασία. Κλινική εμπειρία χρήσης και εφαρμογής των συστημάτων σε κέντρα του εξωτερικού 
ή εγχώρια, είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για 
μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά της 
κατηγορίας για την οποία υποβάλλεται η προσφορά, στην κατάλληλη κατηγορία.

Επί ποινή απόρριψης το σύνολο των γενικών όρων, όπως αναφέρονται παραπάνω, 
πρέπει να καλύπτονται από το σύνολο των προσφερομένων ειδών.


