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ΑΔΑ

Πενηέλη,
Αρ. Πρωη.: 8858/9-9-2021

Ππόζκληζη Ππομήθειαρ Εξωζςμβαηικού Είδοςρ

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδων Πενηέλης προηίθεηαι να προβεί ζηην προμήθεια ηοσ
κάηωθι είδοσς, με ηη διαδικαζία ηης δημοζίεσζης ζηο διαδίκησο καηόπιν ζσλλογής
προζθορών,
«ΕΝΑ ΤΣΗΜΑ ΟΠΙΘΙΑ ΠΟΝΔΤΛΟΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΣΑΗ ΑΠΟ Θ3-Ο2,

για

αζθενή πάζσονηα από ιδιοπαθή ζκολίωζη, πος να διαθέηει:
1. Σο ζύζηημα να διαθέηει πολςαξονικά άγκιζηπα ηιηανίος (Ti), με ηη
δςναηόηηηα δημιοςπγίαρ ζηαθεπού, πολςαξονικού claw και πολςαξονικέρ
βίδερ Ti πος ζε ζςνδςαζμό με ηα ζςνδεηικά βίδαρ-πάβδος να μποπούν να
μεηαηπαπούν ζε μονοαξονικέρ.
2. Ειδικά ζςνδεηικά πος παπέσοςν ηη δςναηόηηηα διόπθωζηρ ηηρ
λόπδωζηρ/κύθωζηρ με ηαςηόσπονη ζςμπίεζη, διάηαζη και ανηιζηποθή
ηων ζπονδςλικών ζωμάηων.
3. Σο ζύζηημα να παπέσει πάβδοςρ Ti και κοβαληίος-σπωμίος (CoCr).
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4. Σο ζύζηημα να παπέσει ηη δςναηόηηηα ζςνεπγαζίαρ με εξειδικεςμένο
λογιζμικό ππόγπαμμα πποεγσειπηηικού πλάνος βάζει ηηρ οβελιαίαρ
ιζοπποπίαρ και ηην καηαζκεςή/διαμόπθωζη (μήκορ, λόπδωζη, κύθωζη)
ηων πάβδων βάζει ηων ζωμαηικών σαπακηηπιζηικών αλλά και ηην
καηάζηαζη ηηρ ζπονδςλικήρ ζηήληρ ηος αζθενούρ (patient specific rod) για
ηην επίηεςξη ηηρ διόπθωζηρ ηηρ οβελιαίαρ ιζοπποπίαρ, ώζηε να επιηεςσθεί η
βέληιζηη ζπονδςλοδεζία.
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Σα παραπάνω είδη πρέπει να ζσμμορθώνεηαι με ηις απαιηήζεις ηων Διεθνών και
Εσρωπαϊκών προηύπων και να θέροσν ζήμανζη CE.
Οι ηιμές ηων προζθερομένων σλικών, δεν θα σπερβαίνοσν ηις ανηίζηοιτες
ανώηαηες ηιμές

(αν σπάρτοσν), ηοσ Παραηηρηηηρίοσ Σιμών ηης Δ. Π. Τ.

.

Οι οικονομικές προζθορές ποσ είναι ανώηερες από ηις καηά ανωηέρω παραδεκηές
ηιμές, απορρίπηονηαι.
(Δγκύκλιος ΔΠΤ 2269/19.3.2012 ΑΓΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :

κα ΠΑΠΑΣΗ
κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

213 2052 314
213 2052 522

Οι πποζθοπέρ θα καηαηίθενηαι ζηο γπαθείο Ππομηθειών, (κηήπιο Δ, 1ορ όποθορ)
ζε κλειζηό θάκελο με απιθμό ππωηοκόλλος από ηην Γπαμμαηεία ηος Νοζοκομείος,
ζηον οποίο απαπαιηήηωρ θα ππέπει να αναθέπεηαι ο απιθμόρ ππωηοκόλλος ηος
αιηήμαηορ και να έσοςν διάπκεια ηοςλάσιζηον 2 μήνερ,

μέτρι

και ηην

ΠΑΡΑΚΔΤΗ

17/09/2021

και

ώπα 10:00 π.μ. .
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