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ης

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6 Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Τσάρα ∆ήµητρα
Τηλ.:26613-60868
FAX:26610-81086
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «OΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» µε CPV 33141750-2
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
5.300,00€ συµπ. Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.:

1. Ν.2955/2001
2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα
4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το Ν. 3846/2012
5. Ν.4412/2016
6.Ν 3861/2010
7 Π.∆. 80/2016
8. Το αρ. Πρωτ. 24136/02-11-2020 πρωτογενές αίτηµα
9. Αποφ.∆.Σ: 35ης/θέµα 33ο/15-10-2020
10. Α∆Α: Ψ7ΟΞ4690Β3-2Α2 µε αριθµ. πρωτ/λου: 24069/02-11-2020, Αποφ. Αναλ.
Υποχρέωσης και αριθµ δέσµευση 902/0και Β.Ε.Ε.Π 0/1145, [KAE: 1313α01]

Το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας µέχρι την διενέργεια και ολοκλήρωση της ετήσιας
διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του για προµήθεια
Ορθοπεδικού υλικού παρακαλούµε για την κατάθεση κλειστής σφραγισµένης προσφοράς,
για τα είδη που αναγράφονται στο Παράρτηµα Α και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιµές κατώτερες ή τουλάχιστον
ίσες του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρηµένα σε αυτό
και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις µήνες.
Μαζί µε την κατάθεση της προσφοράς να προσκοµίσετε Φορολογική ενηµερότητα,
Ασφαλιστική ενηµερότητα και Αντίγραφο ποινικού µητρώου, όλα σε ισχύ για να
καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣ/ΤΗΤ
Α

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ, µε τις κάτωθι προδιαγραφές:
Αυτοεσφηνούµενη press-fit τεχνιτή κοτύλη, για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιµέντο. Η
κοτύλη να προσφέρεται σε σχεδιασµό ελλειπτικού σχήµατος, να είναι κατασκευασµένη
από κράµα τιτάνιο-αλουµινίου-βαναδίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο και
επιπρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη.

1

2 τεµ.
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Η κοτύλη να προσφέρεται µε οπές για χρήση βιδών και να παρέχει διεγχειρητικά τη
δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον δέκα επτά µεγεθών.
Ένθετο πολυαιθυλενίου για την προσφερόµενη κοτύλη, περιοριστικού ή µη
περιοριστικού τύπου εξαιρετικά χαµηλής φθοράς. Να προσφέρεται σε διαστάσεις
εσωτερικής διαµέτρου 22 mm, 28 mm, 32 mm ή /και 36 mm.
Γυαλισµένος ενδοµηριαίος στυλεός. Ευθύς, χωρίς κολάρο, για χρήση µε τσιµέντο.
Να είναι κατασκευασµένος από κράµα ανοξείδωτου χάλυβα, µε σφηνοειδή σχεδιασµό
και να παρέχει διεγχειρητικά τη δυνατότητα επιλογής τριών offset και πέντε
τουλάχιστον µεγεθών ανά offset..
Κεραµική κεφαλή κατασκευασµένη από τέταρτης γενιάς κράµα κεραµικού, εξαιρετικά
υψηλής αντοχής, ιδιαιτέρα χαµηλής τριβής. Η κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις
εξωτερικής διαµέτρου 28 mm,32 mm ή 36 mm και να παρέχει διεγχειρητικά τη
δυνατότητα επιλογής τριών τουλάχιστον διαφορετικών µεγεθών ανά διάµετρο.
∆ύο ακριλικά τσιµέντα για την καθήλωση και τοποθέτηση του µηριαίου προθέµατος.
Ένα κυπέλιο ανάδευσης τσιµέντου.
Ένα σύστηµα πλύσης ανναρόφησης µιας χρήσεως, για την πληρέστερη και
ασφαλέστερη αντιµετώπιση του εκτεταµένου χειρουργικού τραύµατος και τον
περιορισµό µετεγχειρητικής φλεγµονής.
Μια λάµα πριονιού, για την οστεοτοµία του αυχένος.
1) Σύστηµα καθαρισµού µηριαίου αυλού
2) Σύριγγα τσιµέντου.
3) Βίδες τιτανίου καθήλωσης κοτυλιαίου προθέµατος τουλάχιστον τρεις
4) Ένα πίεστρο τσιµέντου.
5) Ένα κολλάρο τσιµέντου.

Σηµείωση:
1) Όλα τα υλικά να συνοδεύονται από τον αντιπρόσωπο της εταιρίας µε τα κατάλληλα εργαλεία
τοποθέτησης και χειρισµών.
2) Τα υλικά να είναι ετοιµοπαράδοτα.
Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, Ισόγειο
∆ιοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µέχρι την Τρίτη 10/11/2020 και ώρα
14.00, ως εξής:
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Τρίτη 10/11/2020 και ώρα 14.00,
 ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 24137 / 02-11-2020
Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν
σήµανση CE.
Παρακαλούµε στην προσφορά σας να αναφέρεται :
 Εάν τα υλικά είναι ετοιµοπαράδοτα
 Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστηµα θα είναι η παράδοση
O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
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