
 

  

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Γπαθείο Ππομηθειών 
Πιεξ:   θα Αιεμάλδξα Τδώλνπ                                                                                   Θεζ/λίθε             17.07.2020                                                   
Tει:      2313 32 3115 , fax: 2313 32 3969  
 Ηιεθηξ. Δ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com                                                        Αξ. Πξση.:             27671 
        

 
              ΠΡΟ: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                         

ΘΕΜΑ: ςλλογή πποζθοπών για ηην ππομήθεια ςλικών απθποπλαζηικήρ για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηυν 

Οπθοπαιδικών Κλινικών  ηος Νοζοκομείος. 

     Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζςλλογή πποζθοπών για ηην ππομήθεια ςλικών 

απθποπλαζηικήρ,  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Οξζνπαηδηθώλ Κιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καινύληαη νη 

ελδηαθεξόκελνη να καηαθέζοςν ηην ηεσνική και ηην οικονομική ηοςρ πποζθοπά, μέζυ ηηρ εθαπμογήρ 

CompareONE ηηρ εηαιπίαρ «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.». 

Έσονηαρ ςπότη: 

Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη,  

ζαο γλσξίδνπκε όηη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ 

αξζξνπιαζηηθήο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Οξζνπαηδηθώλ Κιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνθύςεη σο o κεηνδόηεο γηα ηελ πξνκήζεηα ςλικών απθποπλαζηικήρ, ζύκθσλα κε ηνλ 

επηζπλαπηόκελν Πίνακα Σεσνικών Πποδιαγπαθών (Παράρτημα), ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

Ειδικοί όποι:  

1. Η έξεπλα αγνξάο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ζα απνζθξαγηζηνύλ θαη νη 

ηερληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

2. Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί σο επηζπλαπηόκελν αξρείν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

Compare One. Σην θάθειν ηεο Τερληθήο & Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζπλεκκέλα 

θαη ηα έληππα ηερληθήο ηεθκεξίσζεο (ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά από ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, 

πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο, πηζηνπνηεηηθό ΕΟΦ, εάλ 

απαηηείηαη,  prospectus, ηερληθνί θαηάινγνη θ.ι.π. ).  

ΠΡΟΟΧΗ : Όλα ηα ζςνημμένα απσεία πος θα καηαηεθούν ζηην ανυηέπυ έπεςνα μέζυ ηηρ ηλεκηπονικήρ 

πλαηθόπμαρ Compare One θα ππέπει να αποζηαλούν με ηην μοπθή ηος ζςμπιεζμένος απσείος (zip). 

3. Τν Ννζνθνκείν ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. Σε πεξίπησζε απόξξηςεο 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξνρσξήζεη ζε ηερληθή αμηνιόγεζε ηνπ 2νπ κεηνδόηε θ.ν.θ. 

4. Τν Ννζνθνκείν κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε δείγκαηνο πξνο επίδεημε, εάλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. 

5. Σην επηζπλαπηόκελν αξρείν excel ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε 

ηηκέο αλά κνλάδα ζε θάζε είδνο – ζύζηεκα  θαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί σο εμήο:  

 Σηε ζηήιε Τερληθή Πεξηγξαθή Πξνζθεξόκελσλ Εηδώλ: Πιήξε θαη αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 
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 Σηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαθέξεηαη ν θσδηθόο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηεο Ε.Π.Υ. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά 

ρακειόηεξεο ή ίζεο ησλ ηηκώλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.  

 Σηε ζηήιε Πξνζθεξόκελε Τηκή: ε ηηκή αλά κνλάδα γηα θάζε είδνο – ζύζηεκα, ζε επξώ. Η πξνζθεξόκελε ηηκή 

ζα πεξηιακβάλεη ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθόξησζεο ζην ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ 

πξνκεζεπηή από ηελ Υπεξεζία θαη όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο, όπσο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (εθηόο ηνπ 

ΦΠΑ. Θα πξέπεη όκσο ζηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ηνπ ΦΠΑ ζην νπνίν 

ππάγνληαη ηα ππό πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξύλεη ην Ννζνθνκείν). 

6. Οη ηηκέο πξνζθνξάο δεζκεύνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα έλα έηνο από ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο θαη  ηπρόλ 

παξάηαζεο απηήο. Εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο αλαδεηρζεί σο απνηέιεζκα 

δηαγσληζκνύ γηα ην αληηθείκελν απηήο λένο πξνκεζεπηήο, ε ηζρύο ηεο παύεη από ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 

ζύκβαζεο. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Επίζεο, 

εθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

7. Χπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: ηοςλάσιζηον έξι (6) μήνερ από ηην ημεπομηνία καηάθεζηρ ηηρ πποζθοπάρ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε, απνξξίπηεηαη 

ζαλ απαξάδεθηε. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία, πξηλ από ηε 

ιήμε ηεο, θαηά αλώηαην όξην θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016. 

8. Η παξάδνζε ησλ εηδώλ  ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηόπηλ παξαγγειηώλ 

πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο, ζε ρξνληθό δηάζηεκα ην πνιύ πέληε (5) 

εκεξώλ από ηελ δηαβίβαζε ηεο θάζε παξαγγειίαο, ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην Τκήκα θαη ζην ρώξν 

πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ Πξνκεζεπηή. Τα είδε πνπ ζα παξαδίδνληαη 

ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε ηελ νπνία πξννξίδνληαη.  

Η παξαιαβή ηνπ πιηθνύ ζα δηελεξγείηαη από Επηηξνπή νξηδόκελε από ηελ Υπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνύην    

ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ.  

Σε πεξίπησζε εθπξόζεζκεο παξάδνζεο, ηζρύνπλ ηα πξόζηηκα θαη νη θπξώζεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 207 ηνπ 

Ν.4412/2016, αληίζηνηρα. 

9. Σε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 θαζώο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, ε νπνία ζα θαιύπηεη πνζό ίζν κε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ρξόλν ηεο ζύκβαζεο. Σε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο παξαηείλεηαη αληίζηνηρα θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

10. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά (ηηκνιόγηα ή/θαη ΤΠΥ), πνπ ζα εθδίδνληαη 

κεηά ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο από επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληόο ην 

πνιύ εμακήλνπ από ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ, ζύκθσλα κε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά 

ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016. Σε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο 

εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. Επηπιένλ επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο 

επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 2,00% ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. εε΄). 

 0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ν.4013/2011 & 4605/2019). Σην πνζό ηεο 

θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ. 

 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Ε.Π.Π.). Σην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο 

επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

Ο ΦΠΑ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

11. Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

12. Ο πξνζθέξσλ, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θευπείηαι όηι αποδέσεηαι πλήπυρ και ανεπιθςλάκηυρ 

όλοςρ ηοςρ όποςρ ηηρ ππόζκληζηρ και δεν δύναηαι, με ηην πποζθοπά ηος ή με οποιονδήποηε άλλο 



ηπόπο, να αποκπούζει, εςθέυρ ή εμμέζυρ, ηοςρ ανυηέπυ όποςρ.   

 

 

Παπακαλούμε όπυρ καηαθέζαηε ηην Σεσνική και Οικονομική ζαρ πποζθοπά, μέζυ ηηρ εθαπμογήρ 

CompareONE ηηρ εηαιπίαρ «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.»,  έυρ ηελ ώξα 14.00 ηηρ 29ηρ Ιοςλίος 2020 (ημέπα 

Σεηάπηη).        

 

      Ο Ππόεδπορ ηος Δ.. 

 

   Μισαήλ Καπαβιώηηρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Παπάπηημα   

Πίνακαρ Σεσνικών Πποδιαγπαθών  

     ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Σ. ΣΙΜΗ ΠΣ 

1 ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚH ΙΧΙΟΤ ΔΙΠΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕ ΣΙΜΕΝΣΟ  33.2.18 498,00 

2 ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚH ΙΧΙΟΤ ΔΙΠΛΗ ΚΙΝΗΗ ΧΩΡΙ ΣΙΜΕΝΣΟ 33.2.19 609,00 

3 ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΩΜΟΤ ΜΕ ΣΙΜΕΝΣΟ 33.3.11 1.380,00 

4 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΟΝΑΣΟ ΜΕ ΣΙΜΕΝΣΟ ΜΕ ΔΙΑΣΗΡΗΗ 

ΟΠΙΘΙΟΤ ΧΙΑΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 
33.4.117 903,00 

5 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΟΝΑΣΟ ΤΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΟΠΙΘΙΟΤ 

ΧΙΑΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 
33.4.119 924,00 

6 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΟΝΑΣΟ ΜΕ ΣΙΜΕΝΣΟ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΑ 

ΟΠΙΘΙΟΤ ΧΙΑΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 
33.4.120 1.132,00 

7 Ολικι αρκροπλαςτικι ιςχφου Modular με τςιμζντο 33.4.70 980,00 

8 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΧΙΟΤ ΤΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 

33.4.139 1.086,60 

9 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΧΙΟΤ ΤΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 33.4.140 1.290,00 

10 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΧΙΟΤ ΧΩΡΙ ΣΙΜΕΝΣΟ ΜΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΗ 
33.4.137 880,00 

11 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΧΙΟΤ ΧΩΡΙ ΣΙΜΕΝΣΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΗ 33.4.138 1.030,00 

12 
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΧΙΟΤ MODULAR CERAMIC-CERAMIC ΧΩΡΙ 

ΣΙΜΕΝΣΟ 
33.4.143 1.166,00 

13 
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙ ΣΙΜΕΝΣΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΑΤΧΕΝΑ ΣΟΤ ΜΗΡΙΑΙΟΤ (με 

ςτυλεό μικροφ μικουσ) 
33.4.148 1.980,00 

14 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΩΜΟΤ ΤΒΡΙΔΙΟ 33.4.151 2.264,00 

15 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΣΡΟΦΟΤ ΩΜΟΤ ΧΩΡΙ ΣΙΜΕΝΣΟ 33.4.152 3.676,30 

16 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΣΡΟΦΟΤ ΩΜΟΤ ΤΒΡΙΔΙΟ 33.4.153 2.965,80 

17 
Ενδομυελικοί ιλοι με δυνατότθτα περιφερικισ ςκόπευςθσ με εξωτερικό 

οδθγό 40.7.63 630,00 

18 
Μθριαίο οςτοφν, Κεντρικοφ μθριαίου περιτροχαντθρίων καταγμάτων 

ανατομικόσ από κράμα Ti μακρφσ ειδικισ αγκφρωςθσ 
40.7.61 546,00 

19 Βίδεσ ιλων κλειδοφμενεσ τιτανίου 40.7.57 50,50 

20 Οδθγοί 40.5.29 21,45 

21 Οδθγόσ με ελαία για ενδομυελικοφσ ιλουσ απαιτοφντεσ γλυφανιςμό 40.8.111 22,90 

22 Φρζηεσ βακμονομθμζνεσ, για βίδεσ οςτεοςφνκεςθσ 40.8.79 53,04 

23 Βίδεσ ιλων τιτανίου 40.7.55 29,00 

 


