
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

01/2020 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
         1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών, σας ενημερώνει ότι προχωρά στην 
έρευνα αγοράς για απευθείας ανάθεση, για την κατασκευή οδοντοτεχνικών 
μηχανισμών που αφορούν κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρείου Φρουράς Αθηνών 
(ΟΦΑ) όπως φαίνονται στους Ειδικούς Όρους, προϋπολογισμού 10.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων. 
 
 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο 
Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ στην ημερομηνία που περιγράφεται παρακάτω. 
 
 3. Ημερομηνία κατάθεσης ενσφράγιστων προσφορών, αφού αρχικά έχουν 
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, μέχρι 13 Απρ 
2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ. ανυπερθέτως. Προσφορές που θα 
κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές 
και θα επιστρέφονται αρμοδίως στους συμμετέχοντες. 
 
 4. Τόπος υποβολής προσφορών: 401 ΓΣΝΑ / Γρ. Προμηθειών (αίθουσα 
102), οδός Π. Κανελλοπούλου, αριθμός 1, ΤΚ 11525 Παπάγου, Αθήνα. 
 
 5. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ανά εργασία, για την 
υλοποίηση του έργου με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως 
αναγράφονται παρακάτω. 
 
 Υπτγος Κωνσταντίνος Καρλιαύτης 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής-Διευθυντής 

 
 

 
Υπλγός(Ο) Ιωάννης Ανδρίκος   
    Τμχης Γρ. Προμηθειών 

 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Ειδικοί  Όροι 
«Β» Πίνακας Απαιτούμενων Εργασιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ     401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   01/2020     ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
19 Μαρ 20 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΦΑ) 

 
 1. Η αξιολόγηση θα γίνει για την ανάδειξη των υλικών – εργασιών που 

αναφέρονται (με βάση τα υλικά, ποσότητες, τεχνικές περιγραφές και τις σχετικές 
παρατηρήσεις) με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

 
 2. Οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΟΦΑ 

και τις διαθέσιμες πιστώσεις, ενώ οι προμηθευτές δε δικαιούνται να αξιώσουν 
αποζημίωση από το Δημόσιο (ΟΦΑ) σε περίπτωση μη προμήθειας των 
συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας 
επιβάλλουν αυτό. 

 
 3. Σε περίπτωση κυκλοφορίας νέων προϊόντων από τον οίκο 

κατασκευής (βελτιωμένου τύπου) προς αντικατάσταση συμβατικών υλικών, είναι 
δυνατή η αντικατάσταση των συμβατικών, ύστερα από σχετική εισήγηση της 
επιστημονικής επιτροπής (χρήστες) του 401 ΓΣΝΑ, ως προς την καταλληλότητα 
των νεοεισερχομένων υλικών, για λήψη απόφασης από το τη Διοίκηση. Όσον 
αφορά την αξία των νέων υλικών θα πρέπει να συνυποβάλλονται με την σχετική 
εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής, επίσημος τιμοκατάλογος του οίκου 
κατασκευής και θεωρημένα αντίγραφα εκτελωνιστικών εγγράφων, στα οποία θα 
συνυπολογίζεται το εμπορικό κέρδος. 

 
 4. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας δυο (2) ετών, με 

δικαίωμα παράτασης, με τους ίδιους όρους και τιμές, ενός επιπλέον εξαμήνου 
μονομερώς από την Υπηρεσία, και επιπλέον ενός εξαμήνου με κοινή συναίνεση 
μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 
 5. Οι εργολήπτες εφόσον επιθυμούν, δύνανται να προσκομίσουν 

αντίγραφα τιμολογίων πώλησης ομοίων ειδών σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα 
(δημόσια ή ιδιωτικά), προς υποστήριξη του συμφέροντος της προσφοράς των. 

 
 6. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 

προσφερομένων εργασιών πρέπει να είναι πιστοποιημένα για την καταλληλότητα 
και την πιστότητα τους, σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ (ΔΥ7/2351/94, ΔΥ7/2480/94, 
ΔΥ7/567/3.4.97 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας), να φέρουν προς τούτο τη 
σήμανση "CE". Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εργολήπτες, οφείλουν να είναι 
πιστοποιημένοι με σύστημα διασφάλισης ποιότητας, κατά ΕΝ ISO 9001:2000 ή 
13485/2003 ή αντίστοιχο ισοδύναμο για τη διακίνηση υλικών θέματος, 
προσκομίζοντας ανάλογο εν ισχύ πιστοποιητικό των Οργανισμών που 
κοινοποιούνται στα πλαίσια των ισχυουσών κοινοτικών οδηγιών (90/385/ΕΟΚ, 
93/42ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ). Επίσης, σε περίπτωση κατακύρωσης θα έχουν την 
υποχρέωση να ανανεώσουν το σχετικό πιστοποιητικό εφόσον αυτό λήγει, πριν από 
τη λήξη της σύμβασης. 
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 7. Οι εργολήπτες ή τα υποψήφια εργαστήρια πρέπει να αναγράφουν στις 
προσφορές τους ότι τα υλικά που προσφέρουν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των 
παρακάτω τεχνικών περιγραφών της Υπηρεσίας. 

 
 8. Στην περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά παρουσιάζουν 

αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά που καθορίζονται από την Υπηρεσία, 
αυτές πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσφορά των 
εργοληπτών. 

  
 10. Επίσης, οι εργολήπτες ή τα υποψήφια εργαστήρια, όταν καταθέσουν 

τα δείγματα με τη προσφορά τους, υποχρεούνται να συμπληρώσουν και τα έντυπα 
χρέωσης των δειγμάτων τα οποία παραλαμβάνονται μαζί με τη διακήρυξη από την 
Υπηρεσία μας. 

 
 11. Οι εργολήπτες ή τα υποψήφια εργαστήρια, θα ελεγχθούν ενδελεχώς 

από την επιτροπή που θα διενεργήσει την αξιολόγηση. 
 
 12. Οι εργολήπτες ή τα υποψήφια εργαστήρια, οφείλουν να 

προσκομίσουν ακριβή Φ/Α των προβλεπομένων αδειών λειτουργίας από τις 
Διευθύνσεις Υγιεινής και Διευθύνσεις Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης . 

 

13. Για την ανάθεση - παραλαβή εργασιών ισχύουν τα παρακάτω. Ο 

ορθοδοντικός του ΟΦΑ παραγγέλλει εγγράφως στο εργαστήριο την εργασία. Οι 

εργολήπτες ή τα υποψήφια εργαστήρια παραλαμβάνουν και παραδίδουν στο 

ορθοδοντικό τμήμα του ΟΦΑ την περατωθείσα εργασία συνοδευόμενη από το 

αντιστοιχούν τιμολόγιο του ΟΦΑ επί πιστώσει , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

8:00-14:30, με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του ιδίου. Ο δικαιούχος ασθενής μετά από 

δοκιμή της εργασίας εξοφλεί το τιμολόγιο στο ταμείο του ΟΦΑ και παραλαμβάνει 

την εργασία. Ο εργολάβος- οδοντοτεχνίτης στο τέλος κάθε μηνός προσκομίζει στο 

ταμείο του ΟΦΑ  εξοφλητική απόδειξη, για τα ήδη εκδοθέντα τιμολόγια επί πιστώσει 

και εξοφλείται. 

 

14. Για τον χρόνο εκτέλεσης εργασιών ισχύει ότι, οι εργασίες πρέπει να 

παραδίδονται εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημέρα της παραγγελίας, εκτός των 

συγκρατητικών μηχανισμών (Hawley, Wrap-around, etc) οι οποίοι πρέπει να 

παραδίδονται την επομένη μέρα της παραγγελίας. 

  

15. Τα υλικά κατασκευής όλων των μηχανισμών θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα κατά CE και σύμφωνα πάντα με τις κοινοτικές οδηγίες καθώς και τις 

οδηγίες του ΕΟΦ.  

16.  Δε θα προβλέπεται ξεχωριστή χρέωση, για τα παρακάτω: 
 

  α. Όσα και οιαδήποτε τύπου άγκιστρα ή συρμάτινα ελατήρια που 

μπορεί να χρειαστούν σε ένα λειτουργικό μηχάνημα.  
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  β. Τα ύψη άρθρωσης και τα επικλινή επίπεδα, που θα γίνουν σε 

λειτουργικά μηχανήματα. 

 

  γ. Οι επιδιορθώσεις σε ήδη παρασκευασθέντα από το εργαστήριο 

μηχανήματα (θραύσεις, αγκίστρων, ακρυλικού, προ στοματικών. τόξων, εξέλικτρων 

κτλ.) καθώς και των παρελκόμενων, που χρήζουν αντικατάστασης λόγω αστοχίας 

ακρυλικού.  

 

  δ.  Η επιλογή χρωματισμού του ακρυλικού.  

 

ε.  Η επανάληψη  εργασίας όταν αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις.  

 

           στ. Τα προστατευτικά κουτάκια των κινητών μηχανημάτων, τα οποία 

θα συνοδεύουν καινούργιο μηχανισμό που θα κατασκευάζεται για πρώτη φορά.   

 

17. Ξεχωριστή χρέωση θα προβλέπεται να γίνεται, βάση τιμολογίου 

αγοράς, για τα παρακάτω υλικά, όπως διάφορα εξαρτήματα (εξέλικτρα, έμβολα, 

ελάσματα, βίδες, δακτύλιοι, tubes, hooks, κτλ.), μαζί με την τοποθέτησή τους.   

 

18. Οι εργολήπτες ή τα υποψήφια εργαστήρια υποχρεούνται μαζί με την 

παράδοση των εργασιών, να επιστρέφουν καθαρά τα πλαστικά από τυπωτικά 

δισκάρια που χρησιμοποιήθηκαν για την εκάστοτε εργασία από τους ορθοδοντικούς 

του ΟΦΑ, καθώς και να παρέχουν κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς (πλαστικά 

σακουλάκια) των αποτυπωμάτων. 

 

 Υπτγος Σάββας Μανουσαρίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

 
 

 
Υπλγός(Ο) Ιωάννης Ανδρίκος   
   Τμχης Γρ. Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ     401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     01/2020     ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
19 Μαρ 20 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΕΚΜΑΓΕΙΑ 
 
1. Διαγνωστικά εκμαγεία μελέτης σε πλαστικές βάσεις.  
 
2. Πρόχειρα διαγνωστικά εκμαγεία.  
 
 
ΚΙΝΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
 
3. Λειτουργικά μηχανήματα διάνοιξης (expansion appliances) τύπου Hawley, με όσα 
άγκιστρα ή ελατήρια χρειαστούν, χωρίς τα εξέλικτρα.  
 
4. Παρεμπόδιση γλώσσας ή δακτύλου και υπερώια απασχόληση.  
 
5. Κεκλιμένα επίπεδα άνω ή κάτω γνάθου.  
 
 
ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
 
6. Απλά συγκρατητικά (Retainers) τύπου Hawley ή Wraparound κτλ. 
 
7. Διαφανής συγκρατητικός νάρθηκας ( Invisible retainer, τύπου Essix) 
 
8. Μηχανήματα που αναπληρώνουν ελλείποντα δόντια (Flippers) μαζί με τα τεχνητά 
δόντια ( μέχρι 4 δόντια οδοντοστοιχιών) 
 
 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ – ΥΨΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ  
 
9. Νάρθηκες χειρουργικοί (splints) από ακρυλικό (hard). 
 
 
ΜΟΝΟΜΠΛΟΚΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ (ACTIVATORS)  
 
10. Positioner με το set-up. 
 
11. Activator όλων των τύπων  
 
12. Twin block μηχανισμός 
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
 
13. Παρεμπόδισης γλώσσας ή δακτύλου (οποιαδήποτε σχεδίασης) 
 
14. Pendulum (με TMA distalization springs)  
 
15. Distal –jet μηχανισμός άπω μετακίνησης γομφίων  
 
16. Quad- Helix, Bi- Helix, W-arch  
 
17. Υπερώια συγκολλημένη ακρυλική πλάκα ταχείας διεύρυνσης με ή χωρίς οπίσθια 
ανύψωση σύγκλεισης ( με εξέλικτρα Hyrax) 
 
18. Συσκευή ταχείας διεύρυνσης υπερώας ( τύπου Hyrax) προσαρμοζόμενη σε 
δακτυλίους στους πρώτους γομφίους μόνο ή και στους πρώτους προγομφίους 
(RPE) 
 
19. Mara appliance ή εναλλακτικά FMA (Functional Mandibular Advancer) 
 
20. Herbst (χυτό στην άνω και κάτω γνάθο) πλήρες μαζί με τα έμβολα 
 
21. Herbst ακρυλικό πλήρες μαζί με τα έμβολα 
 
22. Herbst προσαρμοζόμενο σε ακίνητους μηχανισμούς (fixed appliances) 
 
 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
 
23. Υπερώια τόξα τύπου Goshgarian (TPA) ή σε συνδυασμό με γλωσσικό τόξο 
στην άνω γνάθο ή από σύρμα ημικυκλικής διατομής .090 ή μεγαλύτερο 
 
24. Γλωσσικά τόξα 6x6 (Lingual arches)  
 
25.Ακίνητα μηχανήματα για αναπλήρωση ελλειπόντων δοντιών  
 
26. Συσκευές υπερωίων τόξων μαζί με γλωσσικό τόξο και προ στομιακούς 
βραχίονες με αγκύλες για εφαρμογή έξω στοματικών δυνάμεων (μάσκα Delaire) 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
27. Χειρουργικό set-up ανά γνάθο μαζί με τον αντίστοιχο χειρουργικό νάρθηκα  
 
28. Ντουμπλάρισμα ζεύγους εκμαγείων 
 
29. Set- up και διαγνωστικό κέρωμα ανά γνάθο 
 
30. Set –up και διαφανές δισκάριο μεταφοράς για έμμεση συγκόλληση αγκυλιών 
(brackets) ανά γνάθο. 
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31. Ηλεκτροσυγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων σε δακτυλίους (seaths, cleats, 
etc.)   
 
32. Ψηφιακή σάρωση (scanner) αποτυπωμάτων και εκμαγείων. 
 
33.Set up ψηφιακών εκμαγείων. 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
34. Εξέλικτρα  
 
35. Έμβολα  
 
36. Δακτύλιοι  
 
37. Tubes (σωληνίσκοι)  
 
38. Hooks (άγκιστρα)  
 
39. Seaths 

 
 
 
 

 Υπτγος Σάββας Μανουσαρίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

 
 

 
Υπλγός(Ο) Ιωάννης Ανδρίκος   
   Τμχης Γρ. Προμηθειών 
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