
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα       24/11/2020 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26471 
Τμήμα:.  Προμηθειών  
Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου 
ΤΗΛ.:  26613-60538 
FAX :  26610-81086  
Ταχ. Δ/νση : ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ 
Τ.Κ.:49100  

e-mail:  grpromit@gnkerkyras.gr 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας λαμβάνοντα υπόψη  
1. Τις διατάξεις των 
1.1. Ν. 2955/2001 
1.2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11 
1.3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 
1.4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012 
1.5. Ν.4412/2016 
1.6. Π.Δ. 80/2016 
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 26248/23-11-2020 πρωτογενές αίτημα 
3. Την υπ’ αρ. 41-5/23-11-2020 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας  περί έγκρισης διενέργειας συλλογής 

προσφορών για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
4. Την με αρ. πρωτ.: 26435/24-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/1343, αρ. Δέσμευσης 

1039/0 και ΑΔΑ: Ψ75Ε4690Β3-6ΗΗ (ΚΑΕ 1311α01), 
διενεργεί συλλογή προσφορών για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ για επείγουσα χειρουργική 
επέμβαση και συγκεκριμένα για τα είδη όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Α΄ που ακολουθεί 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 (4) μήνες.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ. ΤΟΥ 

Φ.Π.Α. 24% 

1 
Επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης με κυρτή κεφαλή για παχύ ιστό με κλιπ 
τιτανίου, μήκος συρραφής 40mm, με ενσωματωμένη λάμα στην κεφαλή και 
δυνατότητα εναλλαγής κεφαλών  

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 520,80 

2 Ανταλλακτικές κεφαλές για παχύ ιστό για το ανωτέρω εργαλείο 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 217,00 

Επισημάνσεις: 1) Τα υλικά θα είναι ετοιμοπαράδοτα (παράδοση εντός 2 ημερών από την παραγγελία) επί ποινή αποκλεισμού 
2) Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών 
3) Δεν επιτρέπεται η προμήθεια των πάσης φύσεως μεταχειρισμένων υλικών 
4) Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE 
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Οι προσφορές θα αποστέλλονται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
grpromit@gnkerkyras.gr, μέχρι την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 12.30 μ.μ. ως εξής: 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 12.30 μ.μ. 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26471/24-11-2020 
 
Οι συμμετέχοντες μαζί με την οικονομική προσφορά καταθέτουν  

1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση με ημερομηνία έκδοσης εντός του τριμήνου που 
προηγείται της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών από το οποίο να προκύπτει ότι  

 oi διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), Ι.Κ.Ε,  

 ο Διευθύνοντας Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) 

των συμμετεχόντων/οικονομικών φορέων δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα των όσων ορίζονται στο 
άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  
 
 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
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