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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Κέρκυρα  21/12/2020 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6
ης

 Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                          Αρ. Πρωτ. : 28767 

        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 «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» µε CPV 33184100-4 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

4.000,00€  ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ 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.: 28766/ 21-12-2020 πρωτογενές αίτηµα  
 9. Αποφ.∆.Σ: 44ης/θέµα 23ο/16-12-2020 

 10. Α∆Α: 9Ω8Τ4690Β3-ΚΨΓ µε αριθµ. πρωτ/λου: 28765/21-12-2020,  Αποφ.  Αναλ.  
Υποχρέωσης και αριθµ δέσµευση 1069/0 και Β.Ε.Ε.Π 0/1386, (ΚΑΕ 1311α01). 

 
 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας µέχρι την διενέργεια και ολοκλήρωση της ετήσιας 
διαγωνιστικής διαδικασίας και προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του για προµήθεια 
Νευροχειρουργικού υλικού παρακαλούµε για την κατάθεση 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 η εταιρεία  θα πρέπει να προσκοµίσει 
Φορολογική ενηµερότητα, Ασφαλιστική ενηµερότητα και Αντίγραφο ποινικού 
µητρώου, όλα σε ισχύ για να καταρτιστεί η σχετική Σύµβαση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.   
Α/Α            ΕΙ∆ΟΣ 

1 Πρόσθιος αυχενικός αυτασφαλιζόµενος κλωβός, κατασκευασµένος από PEEK. 
Αυχενικός ενδοδιαστηµικός κλωβός από PEEK διατεινόµενος 1mm στο 
οπίσθιο τµήµα του και αυτοασφαλιζόµενος τύπου λεπίδας, ανατοµικός. Να 
είναι κεκλιµένος και ανατοµικός, µε άνω και κάτω επιφάνειες, οδοντωτές και µε 
σύστηµα πτερυγίου–λάµας για επιπλέον ασφάλεια. Να παρέχει διπλή στήριξη, 
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στον υπερκείµενο και τον υποκείµενο σπόνδυλο, µε µηδενικό προφίλ. Να 
διαθέτει ακτινοσκιερούς δείκτες τιτανίου για ακτινοσκοπικό έλεγχο. Για τη 
µείωση της διάβρωσης και του συντελεστή τριβής της κινητικότητας της 
πρόθεσης, να καλύπτεται µε ειδικό κράµα. Η τοποθέτηση και η διαδικασία 
σταθεροποίησης να γίνεται µε ένα µόνο εργαλείο πρόθεσης. Να διατίθεται σε 
µεγέθη: βάθος 12,15mm, πλάτος 13,14mm και ύψη 4-8mm.  
Να συνοδεύεται από πλήρες σετ εργαλείων µε άγκιστρα Caspar και 
αυτόµατους διαστολείς. [Παρατηρητήριο 36.4.11] Τεµάχια:4 

2 Ανθρώπινα οστικά µοσχεύµατα από 100% αποµεταλλωµένη µεσοκυττάρια 
οστική ουσία (DBM) µε φορέα ανθρώπινο παράγοντα και αυξητικούς 
παράγοντες. Αποστειρωµένα και επεξεργασµένα µε νέες τεχνικές, χωρίς να 
είναι υδατοδιαλυτά, σε µορφή Putty. Να είναι οστεοεπαγωγικά και  
οστεοκαθοδηγητικά ταυτόχρονα. Με κατάλοιπο ασβεστίου 1-4% και να 
διατίθενται µόνο σε σύριγγα. Να φέρουν πιστοποιητικό FDA, AATB, και ISO 
της τράπεζας οστών. Η εταιρεία που τα προσφέρει να διαθέτει άδεια 
εισαγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διανοµής ανθρώπινων οστικών 
µοσχευµάτων από τον ΕΟΜ και το Υπουργείο Υγείας, βάσει του άρθρου 53 του 
ν. 3984/2011. Τεµάχια:2. 

 
Σηµ: 1. Όλα τα υλικά να είναι παραµαγνητικά. 
 2. Να συνοδεύονται από τον αντιπρόσωπο της εταιρίας µε τα κατάλληλα εργαλεία τοποθέτησης   
και χειρισµών. 
 3. Τα υλικά να είναι ετοιµοπαράδοτα. 
Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, Ισόγειο 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µέχρι την Πέµπτη 07/01/2021 και 
ώρα 14.00, ως εξής: 

� ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
� ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 
� ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Πέµπτη 07/01/2021 και ώρα 14.00, 
� ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 28767 / 21-12-2020 

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 
 


