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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 19ΗΣ-07-2018 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ Β23: Υποβολή του με αριθμ. πρωτ. 11184/16-07-2018 πρακτικού τεχνοοικονομικής 
αξιολόγησης της με αριθμ. πρωτ. 9192/12-06-2018 πρόσκλησης για την προμήθεια 
Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης. 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του: 
1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 11184/12-7-2018 έγγραφο της Διοικητικής Διευθύντριας του 
Νοσοκομείου μας, το οποίο έχει ως εξής: 

«ΣΧΕΤ:  

α) η με αριθ. Γ1/6η ΣΥΝ/21-2-2011 απόφαση του Δ.Σ. 

β) η με αριθ.  2431/13-2-2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

γ) το με αριθ. 2538/14-2-2012 έγγραφο της 4ης Υ.Π.Ε 

δ) το με αριθ. 6623/17-4-2012 έγγραφο της 4ης Υ.Π.Ε 

ε) η με αριθ. 4181/27-11-2012 Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου 

στ) η Β21/12ης ΣΥΝ/17-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΧΔ746906Ι-ΗΣΜ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου 

στ) η με αριθ. 692/26-07-2017 Πράξη Διοικήτριας  του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6Φ8846906Ι-ΞΒΔ) 

ορισμού επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών 

Οστεοσύνθεσης» 

ζ) η με αριθ. 9192/12-06-2018 Πρόσκληση κατάθεσης νέων τεχνικών και οικονομικών προσφορών   

η) οι με αριθ. 9729/20-06-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.», με αριθ. 

9827/21-06-2018 τεχνοοικονομική προσφορά της εταιρείας «HEALTH IASIS»,  με αριθ. 9857/21-

06-2018 τεχνοοικονομική προσφορά της εταιρείας «KALTEQ MEDICAL», με αριθ. 9894/22-06-2018 

οικονομική προσφορά της εταιρείας «IMPLANTCAST HELLAS», με αριθ. 9911/22-06-2018 

τεχνοοικονομική προσφορά της εταιρείας «MADISON MEDICAL M. ΕΠΕ», με αριθ. 9916/22-06-

2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας «ZIMER  ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με αριθ. 9917/22-06-2018 

οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», με αριθ. 9936/22-06-2018 

οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ», με αριθ. 9961 και 9964/22-06-2018 

φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «HERAEUS HELLAS M ΕΠΕ», με αριθ. 

9973/22-06-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ», με αριθ. 9974/22-06-2018 τεχνοοικονομική προσφορά της εταιρείας «BIOGENESYS 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.» 

θ) το με αριθ. 11184/16-07-2018 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 

ι) το από 11-07-2018 Υπηρεσιακό σημείωμα του Διευθυντή Ορθοπεδικής Καλύβα Ευστάθιου 

 

 Σύμφωνα με την παραπάνω (α) σχετική απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε «…η έγκριση του 

πίνακα μειοδοτών που προέκυψε από την μέχρι σήμερα διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη 

προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» … Σημειωτέoν ότι μπορεί ο 
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πίνακας να τροποποιείται από νέες προσφορές εταιρειών, εφόσον βέβαια αυτές οι προσφορές είναι 

χαμηλότερες από τις ήδη προσφερόμενες και εναρμονίζονται με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών». Η 

υπηρεσία προέβη στην διαδικασία της τροποποίησης του ήδη υπάρχοντα πίνακα μειοδοτών με την 

9192/12-06-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

στις 13-02-2012, μαζί με τον διαμορφωμένο πίνακα (σε μορφή xls) που περιλάμβανε τα είδη της 

παρούσας  προμήθειας «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ», για τη κάλυψη 

των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».  

Με την (ε) σχετική Πράξη Διοικητή εγκρίθηκε το με αριθ. 20751/25-10-2012 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης και του συνημμένου πίνακα προσφορών που προέκυψε από την (β) σχετική 

πρόσκληση, με τη δυνατότητα να τροποποιείται ο πίνακας από νέες προσφορές εταιρειών, εφόσον 

βέβαια αυτές οι προσφορές είναι χαμηλότερες από τις ήδη προσφερόμενες και εναρμονίζονται με 

αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών. 

Έκτοτε ο πίνακας μειοδοτών έχει ανανεωθεί επανειλημμένως και λαμβάνοντας υπόψη την 

Β21/12ης ΣΥΝ/17-05-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η επικαιροποίηση του πίνακα «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών 

Οστεοσύνθεσης» να γίνεται κάθε έξι (6) μήνες, η τελευταία τροποποίηση και επικαιροποίηση του 

πίνακα προέκυψε με την Β8/4η ΣΥΝ/31-01-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τέλος με βάση την 9192/12-06-2018 πρόσκληση κατέθεσαν νέες προσφορές έως τις 22 Ιουνίου 

2018 οι κάτωθι εταιρείες: 

«ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.», «HEALTH IASIS», «KALTEQ MEDICAL», «IMPLANTCAST HELLAS», 

«MADISON MEDICAL M. ΕΠΕ»,  «ZIMER  ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», 

«ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ», «HERAEUS HELLAS M ΕΠΕ», «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», 

και «BIOGENESYS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.» 

     

       Η επιτροπή αξιολόγησης έλεγξε τις οικονομικές και τεχνικό-οικονομικές προσφορές των ανωτέρω 

εταιρειών και στη συνέχεια κατέθεσε το με αριθ. 11184/16-07-2018 πρακτικό το οποίο αναφέρει : 

 

«.….Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  Τετάρτη  11 Ιουλίου 2018 οι παρακάτω: 

        Καλύβας Ευστάθιος               Δ/ντης Ορθοπεδικής  

        Ιωαννίδης Πέτρος                   Δ/ντης  Ορθοπεδικής 

        Κολοβέτσιος Δημήτριος           Δ/ντης  Ορθοπεδικής 

        Μανανά Μαρία                       ΤΕ Νοσηλευτικής 

        Παταράκα Μαριάνθη               Προϊσταμένη Νευρολογικού τμήματος 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 692/26-07-2017 Πράξη 

Διοικήτριας  του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6Φ8846906Ι-ΞΒΔ), έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των 

προσφορών για την προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης» σε εκτέλεση της  

Β21/12η ΣΥΝ/17-5-2017  (ΑΔΑ: ΨΧΔ746906Ι-ΗΣΜ) απόφασης του Δ.Σ και σε συνέχεια της με 

αριθ. πρωτ. 9192/12-06-2018 πρόσκλησης,  συγκεντρωθήκαμε για να αξιολογήσουμε τις νέες 

προσφορές που κατατέθηκαν μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, προκειμένου να 

τροποποιηθεί ο ήδη υπάρχων πίνακας μειοδοτών, που προέκυψε από την Β8/4η ΣΥΝ/31-01-2018  

(ΑΔΑ: 6ΗΠΘ46906Ι-ΠΙΟ) Απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου  για την κάλυψη των άμεσων 

αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».  
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Οι προσφορές των εταιρειών που κατατέθηκαν είναι οι κάτωθι : 

1. η με αριθ. πρωτ. 9729/20-06-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.» 

2. η με αριθ. πρωτ. 9827/21-06-2018 τεχνοοικονομική προσφορά της εταιρείας «HEALTH IASIS» 

3. η με αριθ. πρωτ. 9857/21-06-2018 τεχνοοικονομική προσφορά της εταιρείας «KALTEQ 

MEDICAL» 

4. η με αριθ. πρωτ. 9894/22-06-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας «IMPLANTCAST 

HELLAS»  

5. η με αριθ. πρωτ. 9911/22-06-2018 τεχνοοικονομική προσφορά της εταιρείας «MADISON 

MEDICAL M. ΕΠΕ» 

6. η με αριθ. πρωτ. 9916/22-06-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας «ZIMER  ΒΙΟΜΕΤ 

ΕΛΛΑΣ ΑΕ» 

7. η με αριθ. πρωτ. 9917/22-06-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ Α.Ε.»  

8. η με αριθ. πρωτ. 9936/22-06-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ»  

9.  οι με αριθ. πρωτ. 9961 και 9964/22-06-2018 φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 

της εταιρείας «HERAEUS HELLAS M ΕΠΕ» 

10. η με αριθ. πρωτ. 9973/22-06-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ 

Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 

11. η με αριθ. πρωτ. 9974/22-06-2018 τεχνοοικονομική προσφορά της εταιρείας «BIOGENESYS 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.» 

 

  Ελέγξαμε τις τεχνικές προσφορές των ανωτέρων εταιρειών και διαπιστώσαμε ότι τα είδη των 

προσφορών όλων  των εταιρειών  συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.  

        Κατά την οικονομική αξιολόγηση των ειδών, οι προσφερόμενες τιμές υλικών των εταιρειών, που 

κατατέθηκαν με βάση την παραπάνω πρόσκληση και συμπεριλαμβάνονται στον Επικαιροποιημένο 

πίνακα,  είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών. Επισημαίνουμε ότι για υλικά που δεν 

κατατέθηκε νέα οικονομική προσφορά και υπήρχαν στον προηγούμενο πίνακα, παραμένει η ίδια τιμή 

με την προϋπόθεση ότι είναι εντός Παρατηρητηρίου Τιμών. 

 Στη συνέχεια αφού λάβαμε υπόψη μας τα ως άνω σχετικά, συντάξαμε εκ νέου τον συγκριτικό 

πίνακα αξιολόγησης ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης, o οποίος ακολουθεί το πρακτικό 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.  

         Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την αποδοχή των προσφορών των εταιριών «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ 

Ι.Κ.Ε.», «HEALTH IASIS», «KALTEQ MEDICAL», «IMPLANTCAST HELLAS», «MADISON MEDICAL M. 

ΕΠΕ»,  «ZIMER  ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ», 

«HERAEUS HELLAS M ΕΠΕ», «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και «BIOGENESYS 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.», για όλα τα προσφερόμενα είδη των οποίων η τιμή είναι εντός του 

Παρατηρητηρίου Τιμών....». 

  Επιπρόσθετα, ο Διευθυντής Ορθοπεδικής Καλύβας Ευστάθιος κατέθεσε στις 11-07-2018 

Υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε ώστε για τις επόμενες 

παραγγελίες και τον επόμενο διαγωνισμό για σύρμα ή Κ-W, να ληφθεί υπόψη ότι είναι πλέον 

απαραίτητο να ζητηθεί από τους προμηθευτές να βεβαιώνουν ότι τα παραπάνω υλικά είναι 

παραμαγνητικά, ώστε να μην εμποδίζουν τον ασθενή να κάνει μαγνητική τομογραφία, κάτι που είναι 

πολύ συχνό σήμερα.». Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω Υπηρεσιακό σημείωμα κατατέθηκε μετά την 

9192/12-06-2018 Πρόσκληση και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης νέων τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών. 
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Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με: 

1. την έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 11184/16-07-2018 Πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης για την 

προμήθεια «Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης» 

2.  την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.», «HEALTH IASIS», «KALTEQ 

MEDICAL», «IMPLANTCAST HELLAS», «MADISON MEDICAL M. ΕΠΕ»,  «ZIMER  ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ 

ΑΕ», «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ», «HERAEUS HELLAS M ΕΠΕ», «E.& X. 

ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και «BIOGENESYS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.», για 

όλα τα προσφερόμενα είδη των οποίων η τιμή είναι εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών.  

3.  την τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών Υλικών 

και Υλικών Οστεοσύνθεσης»  

4. την αποδοχή του από 11-07-2018 Υπηρεσιακού σημειώματος του Διευθυντή Ορθοπεδικής Καλύβα 

Ευστάθιου 

5. την άμεση επικύρωση της απόφασής σας»  

 
2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 11184/16-07-2018 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης της προμήθειας Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης, εκτός του 
είδους «Σύρμα ή Κ-W» 

2. Την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.», «HEALTH IASIS», 

«KALTEQ MEDICAL», «IMPLANTCAST HELLAS», «MADISON MEDICAL M. ΕΠΕ»,  «ZIMER  

ΒΙΟΜΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», «ΜΕΝΤΙΠΛΑΤ ΕΠΕ», «HERAEUS 

HELLAS M ΕΠΕ», «E.& X. ΒΑΜΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και «BIOGENESYS 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.», για όλα τα προσφερόμενα είδη των οποίων η τιμή είναι 

εντός του Παρατηρητηρίου Τιμών, εκτός των προσφορών που υποβλήθηκαν για το  είδος  

«Σύρμα ή Κ-W» 

3. Την τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης Ορθοπεδικών 

Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης, εκτός του είδους «Σύρμα ή Κ-W» 

4. Την αποδοχή του από 11-07-2018 Υπηρεσιακού σημειώματος του  ιατρού Καλύβα Ε. 

Ορθοπεδικός, με βαθμό Διευθυντή  

5. Να συμπεριληφθεί η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή για το είδος «Σύρμα ή Κ-W» σύμφωνα 

με το αίτημα του ιατρού Καλύβα Ε., Ορθοπεδικού, με βαθμό Διευθυντή, στην επόμενη 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

6. Προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Νοσοκομείου, η προμήθεια του 

είδους «Σύρμα ή Κ-W» θα πραγματοποιηθεί με διενέργεια συλλογής προσφορών από το 

ελεύθερο εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του ιατρού Καλύβα Ε., Ορθοπεδικός, με 

βαθμό Διευθυντή, έως την έγκριση και επικαιροποίηση του νέου πίνακα αξιολόγησης 

Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης που θα προκύψει από την επόμενη 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
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7. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.                                              

 
 
 

Η Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
 Μέλος α/α ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 Μέλος ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 
 Αιρετό Μέλος BAΛΑΡΟΥΤΣΟΥ-ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
 Αιρετό Μέλος ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   
 
 
 

                                                                                 
 
 
  
 

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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