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ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  
¨ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ¨ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΘΕΜΑ Β11 : Τποβολή του υπ. αρίθμ. 774/23-01-2017 Πρακτικού Σεχνοοικονομικής 
αξιολόγησης σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 14142/17-11-2016 πρόσκλησης για την προμήθεια 
«Ορθοπεδικών Τλικών και Τλικών Οστεοσύνθεσης. 

 

 
 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του: 
1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από την Πρόεδρο του Διοικητικού 

υμβουλίου, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ.774/25-1-2017 έγγραφο της Διοικητικής 
Διευθύντριας του Νοσοκομείου μας, το οποίο έχει ως εξής: 

 
 «  ΦΕΣ: α) η υπ. αρίθμ. Γ1/6η ΤΝ/21-2-2011 απόφαση του Δ.. 
           β) η υπ΄αριθμ.  2431/13-2-2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
           γ) το υπ΄αριθμ. 2538/14-2-2012 έγγραφο της 4ης Τ.Π.Ε 
           δ) το υπ΄αριθμ. 6623/17-4-2012 έγγραφο της 4ης Τ.Π.Ε 
           ε) η υπ΄αριθμ. 4181/27-11-2012 Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου 
           στ)η υπ΄αριθμ. 14142/17-11-2016 Πρόσκληση κατάθεσης νέων οικονομικών 
           τεχνικών προσφορών   
ζ) οι υπ΄αριθμ. 14896/02-12-2016 οικονομική προσφορά της εταιρείας RONTIS HELLAS , 
14754/30-11-2016 οικονομική προσφορά της εταιρείας D.M.P.S., 14953/05-12-2016 
οικονομική προσφορά της εταιρείας PHARMAGENESIS, 14938/02-12-2016 οικονομική 
προσφορά της εταιρείας CLINILAB MEDICAL PRODUCTS, 14466/23-11-2016 οικονομική 
προσφορά της εταιρείας ΑΡΘΡΩΗ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε., 14937/02-12-2016 οικονομική 
προσφορά της εταιρείας ΣRΙ MED HELLAS A.E., 14470/23-11-2016 οικονομική προσφορά της 
εταιρείας ZIMER BIOMET, 14895/02-12-2016 οικονομική προσφορά της εταιρείας ΒΙΟΜΕΣ 
ΕΛΛΑ Α.Ε.,14973/05-12-2016 οικονομική προσφορά της εταιρείας ORTHOPAEDIC HELLAS 
LTD, 14965/05-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας ΕΜΥΤΣΕΤΙ ΙΚΕ, 
14966/05-12-2016 οικονομική προσφορά της εταιρείας IMPLANTCAST HELLAS, 14986/05-12-
2016 οικονομική προσφορά της εταιρείας OPTIMUM ORTHOPEDICS, 14739/29-11-2016  
οικονομική προσφορά της εταιρείας DUCASCO ΔΟΤΡΜΟΤΟΓΛΟΤ Α.Ε.Β.Ε, 
14958/05/12/2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας MEDICAL LOGIC, 14766/30-
11-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας ΜΕΝΣΙΠΛΑΣ Ε.Π.Ε, 14985 οικονομική 
προσφορά της εταιρείας BIOGENESYS , 14947/05-12-2016  και οικονομική προσφορά της 
εταιρείας OSTEOCELL S.A, 
η) το υπ΄αριθμ. 774/23-01-2017 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 
 
 ύμφωνα με την παραπάνω (α) σχετική απόφαση του Δ.. αποφασίστηκε «…η έγκριση του 
πίνακα μειοδοτών που προέκυψε από την μέχρι σήμερα διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη 
προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΟΣΕΟΤΝΘΕΗ» … ημειωτέων ότι μπορεί ο 
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 υπ΄αριθμ. 2431/13-02-2012 πρόσκληση ενδιαφέροντος η οποία 
δημοσιοποιήθηκε στο ΔΙΑΤΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στις 13-02-
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2012 μαζί με τον διαμορφωμένο πίνακα (σε μορφή xls) που περιλάμβανε τα είδη της παρούσας  
προμήθειας «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΟΣΕΟΤΝΘΕΗ», για τη κάλυψη των 
άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ».  
Με την (ε) σχετική Πράξη Διοικητή εγκρίθηκε το υπ΄αριθμ 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 με τελευταία τροποποίηση και 
επικαιροποίηση τον πίνακα που προέκυψε από τις Β19/30η ΤΝ/17-12-2015 & Β26/19η 
ΤΝ/19-07-2016 Αποφάσεις Διοικητικού υμβουλίου για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του 
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ». 
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αρίθμ. Β19/30η ΤΝ/17-12-2015 Απόφαση Διοικητικού 

υμβουλίου, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η επικαιροποίηση του πίνακα 
«Ορθοπεδικών Τλικών και Τλικών Οστεοσύνθεσης» κάθε έξι (6) μήνες, οι κάτωθι εταιρείες 
κατέθεσαν νέες προσφορές έως 5 Δεκεμβρίου 2016: 
RONTIS HELLAS , D.M.P.S., PHARMAGENESIS, CLINILAB MEDICAL PRODUCTS,  ΑΡΘΡΩΗ 
ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε., ΣRΙ MED HELLAS A.E.,  ZIMER BIOMET, ΒΙΟΜΕΣ ΕΛΛΑ Α.Ε., 
ORTHOPAEDIC HELLAS LTD, ΕΜΥΤΣΕΤΙ ΙΚΕ, IMPLANTCAST HELLAS, OPTIMUM 
ORTHOPEDICS, DUCASCO ΔΟΤΡΜΟΤΟΓΛΟΤ Α.Ε.Β.Ε, MEDICAL LOGIC, ΜΕΝΣΙΠΛΑΣ Ε.Π.Ε, 
BIOGENESYS , OSTEOCELL S.A. 
     
    Η επιτροπή αξιολόγησης έλεγξε τις οικονομικές και τεχνικό-οικονομικές προσφορές των 
ανωτέρω εταιρειών και στη συνέχεια κατέθεσε το υπ΄αριθμ. 774/23-01-2017 πρακτικό το οποίο 
αναφέρει : 
 
 
 
«.….τη Θεσσαλονίκη σήμερα 6 Δεκεμβρίου 2016 οι παρακάτω: 
        Καλύβας Ευστάθιος           Δ/ντης Ορθοπεδικής  
        Ιωαννίδης Πέτρος              Δ/ντης  Ορθοπεδικής 
        Κολοβέτσιος Δημήτριος    Δ/ντης  Ορθοπεδικής 
        Μαυρίδης Ευστράτιος       ΣΕ Νοσηλευτικής 
        Παναγιωτίδου Αγάθη        Τποδιευθύντρια  Διοικητικής υπηρεσίας 
 
που αποτελούμε την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 314/23-03-2015 Πράξη 
Διοικητή του Νοσοκομείου έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια 
«Ορθοπεδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης» σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 
14142/17-11-2016 πρόσκλησης συγκεντρωθήκαμε για να αξιολογήσουμε τις νέες προσφορές 
που κατατέθηκαν μέχρι την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2016 σε εκτέλεση των Β17/10η ΤΝ/14-
05-2015, Β21/14η ΤΝ/15-07-2015, Β9/20η ΤΝ/11-09-2015, Β19/30η ΤΝ/17-12-2015,   
Δ1/8η ΤΝ/16-03-2016 & Β26/20η ΤΝ/19-07-2016 αποφάσεων του Δ.., προκειμένου να 
τροποποιηθεί ο ήδη υπάρχων πίνακας μειοδοτών, που προέκυψε από την Β26/20η ΤΝ/19-07-
2016 Απόφαση του  Διοικητικού υμβουλίου για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ». 
Οι προσφορές των εταιρειών που κατατέθηκαν είναι οι κάτωθι : 
 

1. η 
υπ.αριθμ.14896/02-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας RONTIS 
HELLAS ΑΕBE  ΩΡΟΤ 
38 ΣΚ15125 ΜΑΡΟΤΙ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ. 2106109090 

2.  η 
υπ.αριθμ. 14953/05-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας 
PHARMAGENESIS ΚΡΗΣΗ 90 ΣΚ 55132 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΛ.2310554825 
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3.  η 
υπ.αριθμ. 14938/02-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας CLINILAB 
MEDICAL PRODUCTS ΤΓΓΡΟΤ Α.Ε 344& ΟΛΩΝΟ 4 ΣΚ17673 ΑΘΗΝΑ 
ΣΗΛ.2109484090 

4.  η 
υπ.αριθμ14958/05-12-2016. τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας ΜEDICAL 
LOGIC Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 424 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.2112114004 

5.  η 
υπ.αριθμ. 14895/02-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας ΒΙΟΜΕΣ 
ΕΛΛΑ Α.Ε. ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΟΤ 54 ΜΟΦΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΣΚ18344 ΣΗΛ.9200600 

6.  η 
υπ.αριθμ. 14937/02-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας ΣR MED 
HELLAS A.E. 344& ΟΛΩΝΟ 4 ΣΚ17673 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.2109484091 

7.  η 
υπ.αριθμ. 14470/23-11-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας ZIMER 
BIOMET  ΠΑΡΝΗΘΩ 44 ΜΕΣΑΜΟΡΥΩΗ ΑΣΣΙΚΗ ΣΚ14452 ΣΗΛ 2310916711 

8.  η 
υπ.αριθμ. 14466/23-11-2016 προσφορές της εταιρείας ΑΡΘΡΩΗΙ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. 
ΠΑΡΝΗΘΟ 44 ΜΕΣΑΜΟΡΥΩΗ ΑΣΣΙΚΗ ΣΚ14452 ΣΗΛ. 2102841006 

9.  η 
υπ.αριθμ.14973/05-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας 
ORTHOMEDICAL 17Ο ΦΙΛ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ -ΛΑΜΙΑ 2108002331 

10. η 
υπ.αριθμ.14739/29-11-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας DUCASCO 
ΔΟΤΡΜΟΤΟΓΛΟΤ ΑΕΒΕ Κ.ΚΑΣΑΡΑ 43 ΑΦΑΡΝΕ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.21024474710 

11.  η 
υπ.αριθμ.14754/30-11-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας DIVELOPED 
MEDICAL PRODUCTS SERVICES ΟΔΤΕΑ ΕΛΤΣΗ 10 ΣΚ 55132 ΑΘΗΝΑ 
ΣΗΛ.2310458400 

12.  η 
υπ.αριθμ.14965/05-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας ΕΡΜΥΤΣΕΤΗ 
ΙΚΕ ΑΡΓ. ΕΥΣΑΛΙΩΣΗ 3 ΘΕΑΛΟΝΙΚΛΗ ΣΗΛ. 2310903510 

13. η 
υπ.αριθμ.14966/05-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας IMPLANTCAST 
HELLAS ΠΤΡΡΩΝΟ 69-71 ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ. 2114110608 

14. η 
υπ.αριθμ.14766/30-11-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας ΜΕΝΣΙΠΛΑΣ 
Ε.Π.Ε ΛΤΚΟΤΡΓΟΤ 1 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.2106101454 

15. η 
υπ.αριθμ.14985/05-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας BIOGENESYS 
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 37 ΑΝΑΣΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΗΛ.2651094777 

16. η 
υπ.αριθμ.14947/05-12-2016 τεχνικό-οικονομική προσφορά της εταιρείας OSTEOCELL 
ΘΕΜΙΣΟΚΛΕΟΤ 4 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.210382759 

 
   Ελέγξαμε τις τεχνικές προσφορές των ανωτέρων εταιρειών και διαπιστώσαμε ότι είναι σύμφωνες 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.  
Κατόπιν τούτου προτείνουμε την αποδοχή των προσφορών όλων των ανωτέρω εταιρειών. 
    Σο γραφείο προμηθειών, κατόπιν παρότρυνσης μας, έθεσε το με  αριθμ. 245/10-01-2017 
ερώτημα προς την εταιρεία SANTAIR ,σχετικά με την δυνατότητα που έχει να μας προμηθεύει 
υλικά στα οποία είναι μειοδότης στον επικαιροποιημένο πίνακα σύμφωνα με προηγούμενη 
προσφορά της, προκειμένου να καλύπτονται οι άμεσες ανάγκες των ορθοπεδικών χειρουργείων 
του Νοσοκομείου. το ερώτημα δε δόθηκε απάντηση από την εταιρεία SANTAIR εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας που της είχε τεθεί. Ως εκ τούτου προτείνουμε την προσωρινή 
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διαγραφή της εταιρείας από τον επικαιροποιημένο πίνακα Ορθοπεδικών Τλικών Και Τλικών 
Οστεοσύνθεσης . 
   Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι, η εταιρεία Mediplat με το υπ.αριθ. 181/09-01-2017 έγγραφο 
της μας γνωστοποίησε ότι δεν έχει διαθέσιμα, προκειμένου να μας τα προμηθεύσει, τα παρακάτω 
υλικά: 
 

Κωδικός παρατηρητηρίου Περιγραφή 

33.4.43 Αναθεώρησης ολικής αρθροπλαστική ισχίου 
χωρίς τσιμέντο 

33.4.117 Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τσιμέντο 
με διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδεσμου 

33.4.119 Ολική αρθροπλαστική γόνατος υβρίδιο με 
διατήρηση οπίσθιου χιαστού συνδεσμου 

33.4.120 Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τσιμέντο 
για απουσία  οπίσθιου χιαστού συνδεσμου 

33.4.131 Αναθεώρησης ολικής αρθροπλαστική 
γόνατος υβρίδιο 

33.4.136 Ολική  αρθροπλαστικής ισχίου με τσιμέντο 

33.4138 Ολική αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς 
τσιμέντο με κεραμική κεφαλή  

  
τη συνέχεια αφού λάβαμε υπόψη μας τα ως άνω σχετικά συντάξαμε τον συγκριτικό πίνακα 
αξιολόγησης ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης, o οποίος ακολουθεί το πρακτικό, 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. ημειώνεται ότι όλες οι προσφερόμενες τιμές των 
προσφορών των εταιρειών είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Σιμών. 
    Σέλος προτείνουμε, η επικαιροποίηση του πίνακα ορθοπεδικών υλικών και υλικών 
Οστεοσύνθεσης να γίνεται κάθε ένα έτος ...». 
 
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με: 
1. την έγκριση του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 774/23-01-2017 Πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης για 
την προμήθεια «Ορθοπεδικών Τλικών και Τλικών Οστεοσύνθεσης» 
2. την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών RONTIS HELLAS ΑΕBE, D.M.P.S., HERAEUS 
HELLAS ΕΠΕ, PHARMAGENESIS, CLINILAB MEDICAL PRODUCTS, ΑΡΘΡΩΗ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 
Α.Ε., ΣRΙ MED HELLAS A.E., ZIMER BIOMET, IAMEX Α.Ε., ΒΙΟΜΕΣ ΕΛΛΑ Α.Ε., 
ORTHOPAEDIC HELLAS LTD & ΕΜΥΤΣΕΤΙ ΙΚΕ 
3. την τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών 
Τλικών και Τλικών Οστεοσύνθεσης»  
4. την άμεση επικύρωση της απόφασής σας. 
                                                                                   

2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των Μελών,  
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ΟΜΟΥΩΝΑ ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 
1. Σην έγκριση του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 774/23-01-2017 Πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης για 
την προμήθεια «Ορθοπεδικών Τλικών και Τλικών Οστεοσύνθεσης». 
2. Σην αποδοχή των προσφορών των εταιρειών RONTIS HELLAS ΑΕBE, D.M.P.S., HERAEUS 
HELLAS ΕΠΕ, PHARMAGENESIS, CLINILAB MEDICAL PRODUCTS, ΑΡΘΡΩΗ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 
Α.Ε., ΣRΙ MED HELLAS A.E., ZIMER BIOMET, IAMEX Α.Ε., ΒΙΟΜΕΣ ΕΛΛΑ Α.Ε., 
ORTHOPAEDIC HELLAS LTD & ΕΜΥΤΣΕΤΙ ΙΚΕ. 
3. Σην τροποποίηση και έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα αξιολόγησης «Ορθοπεδικών 
Τλικών και Τλικών Οστεοσύνθεσης». 
4. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του. 
 

 
                   Η Πρόεδρος                          Aντιπρόεδρος ΕΡΙΔΗ ΠΕΣΡΟ 
                                                               Μέλος ΔΗΜΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 
                                                               Μέλος ΚΑΝΑΣΑ ΜΑΡΙΑ 
             Μέλος KΡΟΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
             Αιρετό Μέλος α/α ΠΑΦΑΛΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
          ΠΑΣΕΡΝΑ ΑΝΑΣΑΙΑ               
                                                                                 
 
 

  
 

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΝΙΚΗ ΤΑΨΑ 

ΑΔΑ: ΩΛΖΗ46906Ι-Γ44
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