ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ. ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ
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ΠΕΝΤΕΛΗ, 5-03-2018
Αρ. Πρωτ.: 3124/8-3-2018

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη
διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., εάν υπάρχουν,
1. Αποφρακτικό υλικό οπών και σχισμών φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη
για προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών.
α) Το εμφρακτικό υλικό vα είναι με λευκή απόχρωση και επιπρόσθετη απελε υθέρωση
φθορίου . Ποσότητα προς προμήθεια 2 σετ
2. Πάστα στίλβωσης / καθαρισμού σε τρείς αδρότητες και πέντε γε ύσεις με·φθόριο σε
ατομικές συσκε υασίες των 2 γρ.
Ποσότητές προς προμήθεια: 3 συσκε υασίες

(200 κομμάτια η μία)

3. Σιελαντλίες σε διάφορα χρώματα μη τοξικό PVC μη τοξικό με μεταλλικό έλασμα .
Στρογγυλεμέ νο άκρο με τρύπες σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην ερεθίζουν το βλεννογόνο.
Ποσότητα προς προμήθεια:7 πακέτα των 100 τεμαχίων.
4.Παχ ύρρε υστο και άχρωμο gel 25% χλωριούχου αργιλίου.
Ποσότητα προς προμήθεια: 4 σύριγγες .
5. Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3% (La bataq ue) για χρήση σε ενδοδοντικές
θεραπείες.
Ποσότητα: (2) φιάλες των 500 ml
6. Φωτοπολυμεριζόμενη υαλοιονομερής κονία για ουδέτερο στρώμα.
Φωτοπολ ύμεριζόμε νη υαλοιονομερής κονία ρητινωδώς τροποποιημένη σε σετ δύο
συστατικών (σκόνης και υγρού ) για χρήση σαν ουδέτερο στρώμα(νίtrebοnd)
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Να απελευθερώνει φθόριο και να παρουσιάζει καλή ακτινοσκιερότητα.
Υψηλού βαθμού αντοχή στη συμπίεση ,μεγάλη επιφανειακή σκληρότητα.
Ποσότητα προς προμήθεια: 3 σετ
7. Λεπτόρρευστη, φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή, μικροϋβριδική
μικρόκοκκη.σύνθετη ρητίνη. Η συσκευασία να περιέχει ακροφύσια για την
καλύτερη τοποθέτηση του υλικού.
Χρώματα Α 1, Α2, Α3, Α3,5, 82, 83, ΟΑ2, ΟΑ4, 082.
Ποσότητα προς προμήθεια : 10
σωληνάρια .
8.Ενέσιμα τοπικά αναισθητικά
Για οδοντιατρική χρήση, άσηπτα , γεμιζόμενα σε αμπούλες 1,8 ml. Α)Σύνθεση υδροχλωρικής
μεπιβακαϊνης 3% χωρίς αγγειοσυσπαστικό,σε blisters
Ποσότητα 200 αμπούλες.
Β)Σύνθεση Αρτικαϊνη υδροχλωρική 4%
Ποσότητα π ρ ο ς π ρ ο μ ή θ ε ι α : 200 αμπούλες
9. Συγκρατητήρας τεχνητού τοιχώματος τύπου lνory με τεχνητα τοιχώματα Σε διαφορα μεγεθη
(19,25,28)
Ποσότητα προς προμήθεια: πέντε( 5) τεμάχια
.
10. Οξυφωσφορικό οξύ για αδροποιήση της αδαμαντίνης .Optietch Extreme

.

Gel 37% της IDS Dental σε σύριγγα 12gr.
Ποσότητα προς προμήθεια: εξι (6) σωληνάρια .
11.Ταχύπηκτο Οξείδιο του ψε υδαργύρου και ευγενόλης
Σετ δύο συστατικών, σκόνης και υγρού για προσωρινή έμφραξη ή ουδέτερο
στρώμα.
Ποσότητα π ρ ο ς π ρ ο μ ή θ ε ι α δύο (2) σετ.
12.

Υαλοιονομερής κονία

Χημικά πολυμεριζόμενο εμφρακτικό υλικό σε μορφή σκόνης υγρού.
α) Να απελε υθερώνει ιόντα φθορίου.
β) Να έχει καλή ακτινοσκιερότητα.
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γ) Χρώμα Α3.
Ποσότητα προς προμήθεια: δύο (2) σετ.
13.
Συγ κολλητικός παράγοντας ενός φιαλιδίου (6m l )
Συγ κολλητικός παράγοντας ενός συστατικού αδαμαντίνης οδοντίνης
φωτοπολυμεριζόμενος ι συμβατός με όλες τις φωτοπολυμεριζόμενες
ρητίνες , με αυτοαδροποιούμενο ενεργοποιητή και συγκολλητικό παράγοντα
Ποσότητα προ ς π ρο μ ή θε ια οκτώ (8) τεμάχια.
14. Καθαριστικό σπρέι
Καθαριστικό σπρέι για χειρολαβές υ ψ ηλών και χαμηλών ταχ υτήτων. Ποσότητα προς
προμήθεια τέσερρις (4) φιάλες.
15. Φρέζες για γωνιακή χειρολαβή μικρομότορ. Ποσότητα προς προμήθεια:
Τεμάχια σε συσκε υασία των έξι, σε διάφορα μεγέθη σύνολο 150 φρέζες.
16.Ακτινογραφικά πλακίδια
Να είναι υψ ηλής ευαισθησίας για ενδοστοματικές ακτινογραφίες .
α. Διαστάσεις 2χ3 εκ. για παιδιά. Ποσότητα προς προμήθεια: 1 κουτί των 50.
Β. Διαστάσεις 2χ4 εκ. για ενήλικες.
Ποσότητα προς προμήθεια: 1κουτί των 50.
17. IRM της Densply Αμερικής ενισχυμένη σύνθεση οξειδίου
ψευδαργύρου και ευγενόλης,ανθεκτικό στην αποτριβή με υψηλή
διαμετρική σταθερότηρα και χαμηλή διαλυτότητα, σκόνη 40gr και
15m/ υγρό.Ποσότητα προς προμήθεια :4 σετ.
18. Διαμάντια σε γωνιακή αερότορ
Π οσότητα προς προμήθεια: εκατό ( 100)

τεμάχια.

19.Εγγλυφίδές CAR BITE για γωνιακή αερότορ ( 330 κ.α)
Ποσότητα προς προμήθεια: Πενήντα (50)τεμάχ ια.
19. Πινελάκια με ίνες μιας χρήσης για την τοποθέτηση του
συγκολ.λητικού παράγοντα. Σε πακέτο των 100 τεμαχίων .
20. Ποσότητα προς προμήθεια: Τρία (3) πακέτα.
21. Τολύπια βάμβακος
Ποσότητα προς προμήθεια: α. Πεντακόσια (500) τεμάχια Νο 1
Β. Χίλια (1000) τεμάχια Νο 2 παιδικά.

7

21. Αποκαλυπτικά δισκία

της οδοντικής πλάκας.

Ποσότητα προς προμήθεια: Οχτακόσια (800) τεμάχια.
22. Υδροξείδιο του Ca(oη)2

κανονικό

ποσ.

3 σετ

Ποσότητα προς προμήθεια:Τρία (3) σετ
23. Αμάλγαμα διασποράς χωρίς τη φάση γ2 για παιδιά υψηλής περιεκτικότητας σε Ag >70% σε
αυτοενεργοποιούμενες κάψουλες.
Ποσότητα προς προμήθεια:
α) σε μονή δόση οχτ β) σε διπλή δόση (10) κυτία των 50 καψουλών
β) Οχτώ (8) κουτιά των 50 καψουλών.
24. Λάστιχα απομόνωσης με ευχάριστη γεύση
χωρίς πούδρα , με
ελεγχόμενο χαμηλό επίπεδο πρωτείνης για παιδιά 5X5mm και 6Χ6 μέτριος
36τεμαχίων
Ποσότητα προς προμήθεια:Τέσσερα (4) κουτιά.
25. Μοχλός χειρουργικός LUXATOR FORTE ELEVATOR Ποσότητα προς
προμήθεια: Τρία (3) τεμάχια ΝΟ F32.
2 6 . Ανατομικές

ξύλινες · σφήνες

σφεvδάμοu .

Διατίθεται

σε

διαφορετικά μεγέθη (11mm,12m m,13m m,15m m)
Χρωματικά κωδικοποιημέ να, συσκε υασία των 100 τεμάχια Ποσότητα
προς προμήθεια:Πέντε (5) συσκευασίες.
27. Κώνοι χάρτου αποστειρωμενοι με χρωματική κωδικοποίηση.
α) 15-40 Ποσότητα προς προμήθεια:Δεκαπέντε (15) κουτιά
β) 45-80 Ποσότητα προς προμήθεια: Πέντε (5) κουτιά
28. Ευγενόλη 30ml
29. Μονοπαραχλωροφαινόλη 15ml.
30. Λάστιχα λείqνσης ρητινών(ΑΡΚΑΝΑΣ) για μικρομότορ και αεροτορ σε
διάφορα σχέδια. Ποσότητα προς προμήθεια:Πενήντα

(50) κομματια γ ι α

μικρομότορ πιθανη και 50 κομματια αεροτορ.
31. Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλδεϋδες, έτοιμο διάλυμα, φιάλη 5 Λίτρων .
Ποσότητα προς προμήθεια: 2 φιάλες
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -

6.000€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κος ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ τηλ. 213 2052 586
Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και
να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του
Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω
παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με απευθείας κατάθεση, στο «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Ιπποκράτους 8 π Πεντέλη τκ 15236, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κτήριο Δ’ 1ος όροφος,
μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ

19-03 -2017

και

μέχρι τις

14:00,

οι οποίες θα λαμβάνουν

υποχρεωτικά αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Τιμή Παρατηρητηρίου

Κωδικός Παρατηρητηρίου

Τελική Τιμή

ΦΠΑ

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ

Μονάδα μέτρησης

ΕΙΔΟΣ

Α/Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
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