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ΠΡΟΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KΑΣΤΟΡΙΑΣ

Γραφείο Προµηθειών 

    

 

 Κύριοι,  

 Με την παρούσα και σε απάντηση του 
Παρατηρήσεις της εταιρείας µας 
«Ορθοπεδικά Υλικά», και προκειµένου να προετοιµαστούν οι τελικές προδιαγραφές
διαγωνισµού που θα προκηρυχθεί από το Νοσοκοµείο σας.

 Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των 
Ευρωπαïκών Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που 
εξασφαλίζουν τη µεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και ισότιµη συµµετοχή στο διαγωνισµό και 
γι’ αυτό το λόγο σας υποβάλλουµε την ακόλουθη παρατήρηση
παρατήρηση προέκυψε µε γνώµονα την διαµόρφωση των ουσιαστικών προδιαγραφών 
που χαρακτηρίζουν τα παρακάτω προϊόντα και όχι την περιγραφή µεµονωµένων, 
σπάνιων και µη ουσιωδών χαρακτηριστικών που τις περισσότερες φορές προ
συγκεκριµένο είδος. 

Είδος α/α18 Πλάκα Μηρού

Προτείνεται στην εν λόγω κατηγορί
να προστεθεί η έκφραση «ανατοµικές δεχούµενες πολυαξονικά κλειδούµενες βίδες 
σε όλες τις οπές» .  

 

∆ιατελώντας στη διάθεσή σας για οιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση.

Ενεργών ως πληρεξούσιος εκ των διαχειριστών
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ΑΣΤΟΡΙΑΣ 

     Αθήνα, 19/09

      Αρ. Πρωτ.:

και σε απάντηση του αιτήµατος σας, σας αποστέ
της εταιρείας µας επί των τεχνικών προδιαγραφών 

και προκειµένου να προετοιµαστούν οι τελικές προδιαγραφές
διαγωνισµού που θα προκηρυχθεί από το Νοσοκοµείο σας. 

Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των 
Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που 

εξασφαλίζουν τη µεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και ισότιµη συµµετοχή στο διαγωνισµό και 
άλλουµε την ακόλουθη παρατήρηση. Τονίζουµε ότι 

µε γνώµονα την διαµόρφωση των ουσιαστικών προδιαγραφών 
που χαρακτηρίζουν τα παρακάτω προϊόντα και όχι την περιγραφή µεµονωµένων, 
σπάνιων και µη ουσιωδών χαρακτηριστικών που τις περισσότερες φορές προ

α/α18 Πλάκα Μηρού 

κατηγορία µετά τη φράση «Πλάκα εσωτερ. Οστεοσύνθ.
ανατοµικές δεχούµενες πολυαξονικά κλειδούµενες βίδες 

 

∆ιατελώντας στη διάθεσή σας για οιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση.

 

Με εκτίµηση, 

Zimmer Eλλάς Ε.Π.Ε. 

 

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΙΑΚΟΣ 

Ενεργών ως πληρεξούσιος εκ των διαχειριστών 

9/09/2017 

Αρ. Πρωτ.:908/2017 

σας αποστέλλουµε τις 
επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν 

και προκειµένου να προετοιµαστούν οι τελικές προδιαγραφές του 

Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των 
Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που 

εξασφαλίζουν τη µεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και ισότιµη συµµετοχή στο διαγωνισµό και 
. Τονίζουµε ότι η εν λόγω 

µε γνώµονα την διαµόρφωση των ουσιαστικών προδιαγραφών 
που χαρακτηρίζουν τα παρακάτω προϊόντα και όχι την περιγραφή µεµονωµένων, 
σπάνιων και µη ουσιωδών χαρακτηριστικών που τις περισσότερες φορές προσδιορίζουν 

στεοσύνθ.µηρού» 
ανατοµικές δεχούµενες πολυαξονικά κλειδούµενες βίδες 

∆ιατελώντας στη διάθεσή σας για οιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση. 


