
ΠΡΟΣ:    404 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/4
ο

 ΓΡΑΦΕΙΟ

Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφ. 2410 993654

Φ.600/31/6350

ΚΟΙΝ: Σ.1279

Λάρισα,11 Ιουλ 2022

Συνημμένα: Δύο (2) Φύλλα

ΘΕΜΑ :Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Οδοντοπροσθετικές Εργασίες)

ΣΧΕΤ :Ν.4412/2016

1. Σας  ενημερώνουμε  ότι  λόγω επικείμενης  λήξης  των συμβάσεων  με  ιδιώτες  για  τις  οδοντοπροσθετικές  εργασίες  που

πραγματοποιούνται στο Οδοντιατρείο Φρουράς Λάρισας(Ο.Φ.Λ.),το 404 ΓΣΝ θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την ανάδειξη

μειοδοτών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος εργασίας.

2. Κατόπιν των παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα Πίνακα Οδοντοπροσθετικών Εργασιών,που πραγματοποιούνται

στο Ο.Φ.Λ.

3. Εφόσον  επιθυμείτε,  παρακαλούμε  να  μας  υποβάλετε   σε  σφραγισμένο  φάκελο  οικονομο-τεχνική  προσφορά,  μαζί  με

Φορολογική-Ασφαλιστική Ενημερότητα και Πιστοποίηση  CE των υλικών που χρησιμοποιείτε στη διεύθυνση «404Γενικό Στρατιωτικό

Νοσοκομείο/  Γραμματεία -Τρικάλων 1 & λαγού  Τ.Κ. 41 222 Λάρισα Τηλ:2410 993654» έως την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.

4. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Γεν.Αρτρος Χρήστος Αντωνίου

     Ακριβές Αντίγραφο                        Διευθυντής

Τχης (ΥΝ) Κων/νος Οικονόμου

      Αξκος 4
ου

 Γραφείου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας,email: info@larissa-chamber.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

404ΓΣΝ/4οΓΡΑΦΕΙΟ

404 ΓΣΝ/ΟΦΛ

404 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/4
ο
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

1 Στεφάνες χυτές από κράμα μετάλλων βιολογικά ανεκτών.

2 Στεφάνες από κράμα μετάλλων βιολογικά ανεκτών με όψη ακρυλικού.

3 Χυτοί ενδορριζικοί άξονες δύο τεμαχίων για πολύρριζο δόντια από κράμα μετάλλου βιολογικά ανεκτού.

4 Χυτοί ενδορριζικοί άξονες για μονόρριζα δόντια από κράμα μετάλλου βιολογικά ανεκτού.



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

5 Δόντια ενδιάμεσα (γεφυρώματα) γεφυρών από κράμα μετάλλου βιολογικά ανεκτού.

6 Δόντια ενδιάμεσα (γεφυρώματα) γεφυρών από κράμα μετάλλου βιολογικά ανεκτού με όψη ακρυλική.

7 Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου με βασική πλάκα από ακρυλική ρητίνη με ολική σειρά δοντιών

8 Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου με βασική πλάκα από ακρυλική ρητίνη με ολική σειρά δοντιών.

9
Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου επί βάσεως μεταλλικής από ανοξείδωτα κράματα με τα άγκιστρα,

(χυτά ή συρμάτινα), τους εφαπτήρες και με πρόσθια εξάδα δοντιών.

10
Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου επί βάσεως μεταλλικής από ανοξείδωτα κράματα με τα άγκιστρα,

(χυτά ή συρμάτινα), τους εφαπτήρες και με ολική σειρά δοντιών..

11 Αναγόμωση ολικής οδοντοστοιχίας.

12 Αναγόμωση μερικής οδοντοστοιχίας

13 Επιδιόρθωση θραυσθείσης ολικής οδοντοστοιχίας χωρίς τοποθέτηση δοντιών.

14 Επιδιόρθωση θραυσθείσης ολικής οδοντοστοιχίας με προσθήκη ενός ή δύο δοντιών.

15 Επιδιόρθωση μερικής οδοντοστοιχίας με επέκταση μεταλλικού σκελετού με προσθήκη ενός ή δύο δοντιών.

16 Διά έκαστο επιπλέον δόντι στην πάνω εργασία με α/α 14&15.

17 Ατομικό δισκάριο από ακρυλική ρητίνη για τελικό αποτύπωμα ακίνητης εργασίας ή μερικής οδοντοστοιχίας

18 Μεταβατικές αποκαταστάσεις (προσωρινές στεφάνες και γεφυρώματα) από ακρυλική ρητίνη.

19 Προετοιμασία στεφάνης για υποδοχή μερικής οδοντοστοιχίας

20 Νάρθηκας Βρυχμού κατασκευασμένος από Ακρυλικό.

21 Νάρθηκας σύγκλεισης Κατασκευασμένος από Ακρυλικό.

22 Διαγνωστικό κέρωμα ανά δόντι

23 Άμεση οδοντοστοιχία

24 Τοποθέτηση πλέγματος ή δοκού σε ολική οδοντοστοιχία

25 Σύνδεσμοι ακριβείας τοποθετημένοι σε μερική οδοντοστοιχία

26 Αντικατάσταση βασικής πλάκας

27 Akers με συρμάτινα άγγιστρα

28 Αναγόμωση ολικήςοδοντοστοιχίας.

29 Επιδιόρθωση θραυσθείσης ολικής οδοντοστοιχίας χωρίς τοποθέτηση δοντιών.

30 Νάρθηκας Βρυχμού κατασκευασμένος από Ακρυλικό.

31 Νάρθηκας σύγκλεισης Κατασκευασμένος από Ακρυλικό.

32 ΠροσθήκηΑγκίστρου

33 Σύνδεσμοι ακριβείας τοποθετημένοι σε μερική οδοντοστοιχία

34 Θερμοπλαστικό με τρία (3) δόντια μέγιστο

35 Στεφάνες μεταλλοπορσελάνης

Γεν.Αρτρος Χρήστος Αντωνίου

     Ακριβές Αντίγραφο                        Διευθυντής

Τχης (ΥΝ) Κων/νος Οικονόμου

      Αξκος 4
ου

 Γραφείου


