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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                   Αίγην     08  / 01 / 2019 
   ---------------------------------------                                                                             Αξ. Πξωη.: 159 
6

ε
 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ                         
ΗΠΔΙΡΟΤ & ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ      
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΓΙΟΤ        
                                                                                                        ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

Σμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γπ. Ππομηθειών)                             
Σασ. Γ/νζη: Άνυ Βοςλυμένο                                                       
Σ.Κ.: 25100  ΑΙΓΙΟ 
Σηλ:    26910 59437  
Fax :  26910 21705            
                                               

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

Αθού λάβαμε ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.2286/95, ηος Ν.2362/95(άπθπο83), ηος Π.Γ.118/07 όπος καηά πεπίπηυζη μνημονεύεηαι,  ηος Ν.3329/05, ηος 

Ν.3527/07, ηος Ν.3580/07, ηος N.3867/2010, ηος Ν.3861/2010, ηος Ν.3918/2011 & N.4281/2014  

2. Σο ςπ. απιθ. 155 / 08-01-2019 έγγπαθο ηος Γ/νηή Οπθοπεδικήρ Κλινικήρ 

 

       Σο Γενικό Νοζοκομείο Αναηολικήρ Ασαΐαρ πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε διαγυνιζηική διαδικαζία με ζςλλογή ηεσνικοοικονομικών 

πποζθοπών για ηιρ ανάγκερ ηηρ Νοζηλεςηικήρ Μονάδαρ Αιγίος ηος Γενικού Νοζοκομείος Αναηολικήρ Ασαΐαρ., για ηην σειποςπγική ανηιμεηώπιζη 

με:  

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΥΙΟΤ ΜΔ ΠΡΟΘΙΑ ΔΛΑΥΙΣΑ ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ 

 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΥΙΟΤ ΜΔ ΚΔΡΑΜΙΚΗ ΚΔΦΑΛΗ, ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΥΩΡΙ 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΣΙΜΔΝΣΟ  

 

Κοηύλη (κςπέλιο) ημιζθαιπική από κπάμα ηιηανίος, ζε ηοςλάσιζηον 15 μεγέθη, για ππώιμη ζηεπέυζη με 

ενζθήνυζη (pressfit) και δςναηόηηηα ζςμπληπυμαηικήρ ζηήπιξηρ με ηοςλάσιζηον 3 βίδερ.  

Ένθεηο πολςαιθςλενίος ζε ηοςλάσιζηον 4 ηύποςρ (με γείζο, συπίρ γείζο, με γείζο και ανύτυζη ηος σείλοςρ, 

συπίρ γείζο και ανύτυζη ηος σείλοςρ), ζε διάθοπα μεγέθη, ζςμβαηό με όλα ηα μεγέθη κεθαλήρ πος 

πποζθέπονηαι.  

Κεθαλέρ κεπαμικέρ ή ανηίζηοισερ, ζε ηοςλάσιζηον 4 διαμέηποςρ (22,28,32,36mm), εκ ηυν οποίυν οι 22mm 

και 36mm ζε ηοςλάσιζηον 4 μήκη και οι 28mm και 32mm ζε ηοςλάσιζηον 6 μήκη.  

ηειλεόρ μηπιαίος από κπάμα ηιηανίος ηεηπάπλεςπηρ γευμεηπίαρ με επικάλςτη ςδποξςαπαηίηη ζε όλη ηην 

ππόθεζη, διαθέζιμορ ζε ηοςλάσιζηον 12 μεγέθη και ηοςλάσιζηον 3 offset ανά μέγεθορ, για σπήζη συπίρ 

ακπςλικό ηζιμένηο.  

 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΥΙΟΤ ΜΔ ΚΔΡΑΜΙΚΗ ΚΔΦΑΛΗ, ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΣΙΜΔΝΣΟ  
Ένθεηο πολςαιθςλενίος, ζε ηοςλάσιζηον 5 μεγέθη, για σπήζη με ακπςλικό ηζιμένηο, ζςμβαηό με όλα ηα 

μεγέθη κεθαλήρ πος πποζθέπονηαι.  

Κεθαλέρ κεπαμικέρ ή ανηίζηοισερ, ζε ηοςλάσιζηον 4 διαμέηποςρ (22,28,32,36mm), εκ ηυν οποίυν οι 22mm 

και 36mm ζε ηοςλάσιζηον 4 μήκη και οι 28mm και 32mm ζε ηοςλάσιζηον 6 μήκη.  

ηειλεόρ μηπιαίος από κπάμα ηιηανίος ηεηπάπλεςπηρ γευμεηπίαρ, διαθέζιμορ ζε ηοςλάσιζηον 7 μεγέθη, για 

σπήζη με ακπςλικό ηζιμένηο. 

 

Οι πποθέζειρ για σπήζη με ή συπίρ ακπςλικό ηζιμένηο να μποπούν να εμθςηεςηούν με εηδηθά 

εξγαιεία ειάρηζηα επεκβαηηθήο πξόζζηαο πξνζπέιαζεο και να ανήκοςν ζηελ ίδηα εηαηξεία 

διόηι ηην ηελική επιλογή θα καθοπίζοςν ηα διεγσειπηηικά εςπήμαηα. 
 

 

 

Κξηηήξην θαηαθύξωζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή.  
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Παξάδνζε ζην λνζνθνκείν κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη λα αλαθέξνπλ εάλ δηαζέηνπλ ηα πιηθά εηνηκνπαξάδνηα 

ηελ πξνζθνξά απαξαίηεηα ζα αλαθέξνληαη: 

 ν θωδηθόο πξνϊόληνο ( product ID) πνπ έρεη δνζεί απ’ ην ΔΚΑΠΣΤ   

 o θωδηθόο GMDN 

Οη ηηκέο ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ηωλ εηδώλ γηα όζα ππάξρνπλ ζην 
παξαηεξεηήξην ηηκώλ. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θωδηθόο ηνπ 
είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ.  

 

ε πεξίπηωζε πνπ ην πξνζθεξόκελν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, 
δεηείηαη ε ππνβνιή Τπεύζπλεο Γήιωζεο  ηεο παξ.4 ηνπ Ν. 1599/1986, όπωο εθάζηνηε ηζρύεη ζηελ νπνία 
πξέπεη λα δειώλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. 

 

 Οι ηεσνικοοικονομικέρ πποζθοπέρ θα ςποβάλλονηαι ή θα αποζηέλλονηαι από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ ζηο 

Ππυηόκολλο ηος Νοζοκομείος ή ζηο fax 26910 21705,  με ηην ένδειξη <<ΠΡΟΦΟΡΑ>>, ηον απ. ππυη. ηηρ 

ππόζκληζηρ και ηο θέμα ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ, μέσπι 11 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019,  εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ, θαη 

ώξα 14:00 π.κ.          

                                                                                                                

                                                                                                                                                                     Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 
 
 

                                                                                                                Π. ΜΑΜΜΗ 

                                                                                                                                                   
 
 

 
 


