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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Αθού λάβαμε ςπότη: 

1. Σο απίθμ.ππ.9232/05.10.2015 έγγπαθο ηος Γιεςθςνηή, ηηρ Οπθοπεδικήρ κλινικήρ ηος Γ.Ν 

Αναηολικήρ Ασαφαρ    

Παπακαλούμε όπυρ καηαθέζεηε οικονομική πποζθοπά για ηην ππομήθεια  ςλικών για ηα παπακάηυ 
σειποςπγεία. 
 

1. ςνδεζμοπλαζηική ππόζθιος σιαζηού  

 ύζηημα πλύζηρ-αναππόθηζηρ ανηλίαρ απθπ/κηρ 

 Οδηγόρ  βελόνα 2.4mm κνήμηρ 

 Οδηγόρ Βελόνα  2.4mm μηπού 

 Γιαπεπαζηέρ ιζηών 

 Απθπ/κη διαθεπμία 90 ή 50 μοιπών  

 Απθπ/κο γλύθανο μαλακών  μοπίυν 4.0mm ή 5.0mm 

 Απθπ/κο γλύθανο οζηών 

 ύζηημα καθήλυζηρ  μηπού ηύπος Endo-button 

 Βίδα καθήλυζηρ κνήμηρ αποπποθήζιμη 
 

2. Ολική απθποπλαζηική ιζσίος συπίρ ηζιμένηο(Γςζπλαζία Ιζσίος) 
 

3. Απθποζκόπηζη -  Ρήξη μηνίζκος 

 ύζηημα πλήζηρ  

 Γλύθανο μαλακών μοπίυν 

 Απθποζκοπική διαθεπμία 
 

 
Κριτήριο επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος ΚΑΕ1313A. 

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 είδνο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, 
δεηείηαη ε ππνβνιή Τπεύζπλεο Γήιωζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπωο εθάζηνηε ηζρύεη, 
ζηελ νπνία πξέπεη λα δειώλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ.  

 
    Η αποζηολή/ςποβολή ηυν πποζθοπών, θα γίνει ζηο Ππυηόκολλο ηος Νοζοκομείος, ζηο Φαμ 26910-29678 μέσπι 

ηιρ 08.10.2015 θαη ώξα 14:00 κ.κ. 
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  Οι ενδιαθεπόμενοι πος επιθςμούν να ζςμμεηέσοςν ζηην διαγυνιζηική διαδικαζία θα ππέπει να καηαθέζοςν επί 
πνηλή απνθιεηζκνύ εκηόρ από ηην οικονομική ηοςρ πποζθοπά ηα εξήρ : 
1. Σεσνική πποζθοπά  
2. Τπεύθςνη Γήλυζη όηι διαθέηοςν ηα πποζθεπόμενα είδη εηοιμοπαπάδοηα. 
3. ηηο πξνζθνξέο ππνρξεωηηθά λα αλαγξάθεηαη: Α)ν θωδηθόο πξνϊόληνο (product ID) πνπ έρεη εθδνζεί 
απ΄ην ΔΚΑΠΣΤ (πξώελ ΔΚΔΒΤΛ ΑΔ) θαη Β) ν θωδηθόο GMDN. 
   Η παπάδοζη ηυν ειδών θα γίνεηαι ζηο σώπο και ηο ημήμα πος θα ςποδεικνύεηαι από ηο Νοζοκομείο με έξοδα και 
εςθύνη ηος Ππομηθεςηή, μεηά από αποζηολή έγγπαθος αιηήμαηορ, άμεζα. 

 
            
 
 
 

 Ο   ΓΙΟΙΚΗΣΗ   
                  
 

        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    


