
 
                                                                                                                              
                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –  
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ                                                                                                            
Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. ΚΩ 
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                              
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

   Πληροφορίες : Κουτούζου Χρυσούλα                                                                                 
  Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1                          
   Ε-mail:promithies@leros-hospital.gr           

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

      Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.
του και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 
4609/19. 

 
2. Την υπ΄αριθμ. 165/09-06-2021

εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συ
 

3. Την υπ' αριθ. 743/09-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΣΓ46904Ρ
καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 
2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περ
 

4. Την υπ΄αριθμ.5666/04-06-2021
 

 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για 
ολική αρθροπλαστική ισχίου.  

 

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ

Α/Α           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1. 
Ολική αρθροπλαστική ισχίου. Υβρίδιο με 
κεραμική κεφαλή 

2. 
Βίδες τιτανίου καθήλωσης 
εμφυτευμάτων αρθροπλαστικών.

3. Λάμες πριονιού 

4. 
Τσιμέντο απλό, για χρήση σε συσκευή 
ανάδευσης σε κενό αέρος 

5. 
Σύριγγα τσιμέντου(αναλώσιμο για 
cementgun). 

                                                                                                                                                          ΛΕΡΟΣ:
                                                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

ΕΙΑΣ                                                                                            ΑΔΑ:
 CPV

Κ.Υ ΛΕΡΟΥ                                                                                                             

                                                                       

                                                                                  
2 2 1 3 1                                           

            

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Νο

Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών 

Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 

2021 Απόφ. Διοικητή με ΑΔΑ: ΩΦΒΓ46904Ρ
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. 

2021 (ΑΔΑ: ΩΘΣΓ46904Ρ-6ΙΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 

περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων 

2021  αίτηση της Υπευθύνου Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για 

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  

ΚΟΣΤΟΣ προ 
ΦΠΑ17%

Ολική αρθροπλαστική ισχίου. Υβρίδιο με 
1        1.290,00 €    

εμφυτευμάτων αρθροπλαστικών. 3              19,40 €    
1              70,00 €          70,00 

Τσιμέντο απλό, για χρήση σε συσκευή 
2              32,00 €    

ιγγα τσιμέντου(αναλώσιμο για 
1              35,00 €          35,00 

ΛΕΡΟΣ: 09/06/2021 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5884 

ΑΔΑ:  
CPV:  33141700-7 

Νο 61 

σων και επιτακτικών αναγκών 

Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 

ΩΦΒΓ46904Ρ-ΡΔ9) με την οποία 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και 
καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 

της Υπευθύνου Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού  

την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για 

ΚΟΣΤΟΣ προ 
ΦΠΑ17% 

ΚΟΣΤΟΣ                  
προ ΦΠΑ 9% 

      1.290,00 €  

            58,20 €  
70,00 €    

            64,00 €  

35,00 €    

ΑΔΑ: 91ΘΤ46904Ρ-1ΞΟ



6. 
Σύστημα ανάδευσης ακρυλικού 
τσιμέντου 1              47,99 €          47,99 €    

7. 
Πώμα αυλού μηριαίου από 
πολυαιθυλένιο 1              18,00 €                18,00 €  

8. Βελόνες Schabz  2            116,00 €        232,00 €    
9.  Σετ αυτομετάγγισης  1            172,00 €        172,00 €    

10. Σύστημα πλύσης αναρρόφησης 1              78,00 €          78,00 €    

   
 καθ. αξια        634,99 €        1.430,20 €  

   
 φπα        107,95 €           128,72 €  

   
 ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ        742,94 €        1.558,92 €  

   
 Γ. ΣΥΝΟΛΟ                                2.301,86 €  

  

                                                     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Σύστημα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου με τσιμέντο με μηριαία πρόθεση σφηνοειδούς  σχήματος 
με επιμήκεις αύλακες σε όλο το μήκος, με προσθιοπίσθιο κολάρο, σε τουλάχιστον δέκα (10) μεγέθη 
με διπλό offset σε κάθε μέγεθος. Κεφαλή   κεραμική σε διαμέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 
36mm, σε  τρία (3) μήκη. Μεταλλική πρόθεση κοτύλης από κράμα τιτανίου με ενσωματωμένη  
αναλογική μεγέθυνση στην περιφέρεια , με δυνατότητα  χρήσης  ένθετου είτε πολυαιθυλενίου είτε 
κεραμικού, συμβατά με κεφαλές 32 ΜΜ και άνω σε όλα  τα μεγέθη.                                              

Να διατίθεται σε τύπους με και χωρίς οπές για σταθεροποίηση με βίδες και να υπάρχει δυνατότητα 
ασφάλισης του πυθμένα  και των οπών με μεταλλικά πώματα. 

2. Βίδες cancellous  τιτανίου καθήλωσης εμφυτευμάτων αρθροπλαστικών, σε τουλάχιστον 11 
μεγέθη. 

3. Λάμες πριονιών σε διάφορες διαστάσεις, σχήματα και μεγέθη, αποστειρωμένες, με διαβάθμιση 
μήκους, για πριόνια τύπου micro-aire ή ισοδύναμου. 

4. Ακρυλικό Τσιμέντο, που να αποτελείται από σκόνη 40g και υγρό συστατικό (Butylmethacrylate) 
ή ισοδύναμο 14.4g και 16.4g, για την έκδοση κανονικού και χαμηλού ιξώδους αντίστοιχα. 

5. Σύριγγα τσιμέντου βιδωτή (αναλώσιμο για cement gun), με ακροφύσιο 8.5mm. 

6. Σύστημα ανάδευσης τσιμέντου σε κενό αέρος πίεσης 550mmHg, έκκεντρης περιστροφής, σε δύο 
τύπους α) μπωλ β) μπωλ με σύριγγα έγχυσης και φίλτρο ενεργού άνθρακα. 

7. Πώμα αυλού μηριαίου από πολυαιθυλένιο, που να εφαρμόζεται με ειδικό εργαλείο τοποθέτησης. 

8. Οδηγός καθήλωσης αγκίστρων παρεκτόπισης μαλακών μορίων 

9. Σετ αυτό-μετάγγισης αίματος για μετεγχειρητική χρήση με ταυτόχρονη συλλογή σε 2 ασκούς  
των 600 ml, με δυο τροκάρ, που επιδέχεται ειδικό φίλτρο πόρων 40μm συνδεδεμένο με σωλήνα για 
επανα-μετάγγιση του αίματος. 

10. Συσκευή  πλύσης - έκπλυσης μηριαίου - κνημιαίου αυλού και οστικών - μυικών επιφανειών, 
μιάς χρήσης, με διπλή ελεγχόμενη ταχύτητα και  φωτισμό που διευκολύνει την διαδικασία πλύσης - 
έκπλυσης. Στη συσκευασία να εμπεριέχεται βραχύ και μακρύ ρύγχος με τα κατάλληλα 
προστατευτικά. Να διαθέτει γραμμή αναρρόφησης και απορροής. Να λειτουργεί με συστοιχία 
μπαταριών. 

 

ΑΔΑ: 91ΘΤ46904Ρ-1ΞΟ



Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

ΚΑΕ 1313.01 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ € 2.065,19 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με  ΦΠΑ € 2.301,86 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Πλέον οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη 

τιμή) 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών Ημέρα: Δευτέρα 14 -06-2021,                            ώρα: 10:30 
Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού Δευτέρα  14/6/2021,   ώρα 11:00 

Τρόπος υποβολής προσφορών 

Με e-mail, στο: 
 promithies@leros-hospital.gr ή 
 promithies1@leros-hospital.gr ή 
 promithies2@leros-hospital.gr ή 
 promithieslog@leros-hospital.gr  
ή σε έντυπη μορφή,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
(Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία και ώρα 
παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του 
ταχυδρομείου) 

 

Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη 
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι 
διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς  και να έχει την παρακάτω μορφή: 

Α/Α 
Περιγραφή 
υλικού 

Τιμή 
μονάδος € 
χωρίς 
ΦΠΑ  

Κωδικός 
Π.Τ. 

Τιμή 
Π.Τ. 

Κωδικός 
Εμπορίου GMDN 

Κωδικός 
ΕΚΑΠΥ 

                
                
                
                

 

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - επί ποινή απόρριψης- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του 
επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική 
περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε 
σχέση με τις ανάγκες του. 

 Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με 
το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου. 

Ο προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω  κρατήσεις επί του Τιμολογίου: 

  ΦΟΡΟΣ 4% 
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο  και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή 

ΑΔΑ: 91ΘΤ46904Ρ-1ΞΟ



      Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών 
προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται. 

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την 
αντίστοιχη πιστοποίηση CE, να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.  

 

                   Κανόνες Δημοσιότητας  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης )όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν 3861/2010 ,αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http//diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η  Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας  αρχής  www.leros- hospital .gr 
στην διαδρομή προκηρύξεις -διαγωνισμοί 

 

                                                                                                                                

     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: 91ΘΤ46904Ρ-1ΞΟ
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