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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Κέρκυρα  26/04/2021 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6
ης

 Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                          Αρ. Πρωτ. 7414 

        ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ              
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»                      
          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.: Τσάρα ∆ήµητρα 
Τηλ.:26613-60868 

d.tsara@gnkerkyras.gr 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «OΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» µε CPV 33141750-2 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

13.250,00€ συµπερ/µένου 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. 7412/26-04-2021 πρωτογενές αίτηµα  
 9. Αποφ.∆.Σ: 16ης/θέµα ΕΗ∆ 1ο/06-04-2021 &  Αποφ.∆.Σ: 19ης/θέµα 40ο/20-04-2021 

 10. Α∆Α: 6ZE74690Β3-4NΞ µε αριθµ. πρωτ/λου: 7386/26-04-2021,  Αποφ.  Αναλ.  
Υποχρέωσης και αριθµ δέσµευση 396/0 και Β.Ε.Ε.Π : 0/451, [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  θα πρέπει να προσκοµίσετε Φορολογική           
ενηµερότητα, Ασφαλιστική ενηµερότητα και Αντίγραφο ποινικού µητρώου, όλα σε 
ισχύ για να καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.   
Α/Α            ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣ/ΤΗ

ΤΑ   

1 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ, µε τις κάτωθι προδιαγραφές: 

Κοτύλη press-fit για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιµέντο. Να είναι 
κατασκευασµένη από κράµα τιτανίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο 
(CP Ti) και επιπρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη (ΗΑ). Να έχει 
σχεδιασµό διευρυµένης περιφέρειας µε οπές για χρήση βιδών. Να 
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προσφέρεται σε τουλάχιστον δέκα επτά µεγέθη.  
Βίδες του αντίστοιχο κυπελιού από τιτάνιο διαµµέτρου 6,5 mm. 
 
Ένθετο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαµηλής φθοράς 
µη περιοριστικού τύπου µε γείσο 10ο. Το ένθετο να προσφέρεται σε διαστάσεις 
εσωτερικής διαµέτρου 28, 32 και 36 mm. Η διαδικασία κατασκευής του 
πολυαιθυλενίου να περιλαµβάνει τη διαδοχική ακτινοβόλησή του µε 3 MRad και 
την ανόπτησή του (annealing) για τρεις φορές. Η αναµενόµενη µειωµένη 
φθορά του πολυαιθυλενίου να επιβεβαιώνεται από κλινικές µελέτες.  
Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, για χρήση µε τσιµέντο. Να είναι 
κατασκευασµένο από κράµα ανοξείδωτου χάλυβα, µε γυαλισµένη (highly 
polished) εξωτερική επιφάνεια, µε σφηνοειδή σχεδιασµό (double tapered) σε 
τρία τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον µεγέθη ανά offset. 
Να προσφέρεται σε τρία επιπρόσθετα offset ειδικού σχεδιασµού για 
δυσπλαστικά ισχία. 
Κεραµική κεφαλή κατασκευασµένη από τέταρτης γενιάς κράµα κεραµικού, 
εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ιδιαιτέρα χαµηλής τριβής. Η κεφαλή να 
προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 28, 32 και 36 mm και να 
προσφέρεται σε τρία τουλάχιστον µεγέθη ανά διάµετρο. 
 

1) Σύστηµα πλύσης – αναρρόφησης µε µακρύ ρύγχος. 
 
2) ∆ύο τσιµέντα οστού µε διπλή αντιβίωση. 

 
3) Σύριγγα τσιµέντου. 

 
4) Πίεστρο µηριαίου. 

 
5) Σετ καθαρισµού µηριαίου αυλού. 

 
6) Λάµα πριονιού. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B.   
 
Α/Α            ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣ/ΤΗΤΑ   

1 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ  

µε τις κάτωθι προδιαγραφές: 

• Κοτύλη press-fit για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιµέντο. Να είναι 
κατασκευασµένη από κράµα τιτανίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό 
τιτάνιο (CP Ti) και επιπρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη (ΗΑ). 
Να έχει σχεδιασµό διευρυµένης περιφέρειας µε οπές για χρήση βιδών. 
Να προσφέρεται σε τουλάχιστον δέκα επτά µεγέθη.  

• Ένθετο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαµηλής 
φθοράς µη περιοριστικού τύπου µε γείσο 10ο. Το ένθετο να 
προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαµέτρου 28, 32 και 36 mm. Η 
διαδικασία κατασκευής του πολυαιθυλενίου να περιλαµβάνει τη 
διαδοχική ακτινοβόλησή του µε 3 MRad και την ανόπτησή του 
(annealing) για τρεις φορές. Η αναµενόµενη µειωµένη φθορά του 
πολυαιθυλενίου να επιβεβαιώνεται από κλινικές µελέτες.  

• Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, µε διπλή επίστρωση και 
επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιµέντο. Να είναι κατασκευασµένο από 
κράµα τιτανίου και να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο (CP Ti) και 
πρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη (ΗΑ) πάχους 50 mm 

 1 τεµ. 
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κεντρικα. Να έχει σφηνοειδή σχεδίαση (tapered) και αυχένα χαµηλού 
προφίλ για αυξηµένο εύρος κίνησης. Να προσφέρεται σε οκτώ 
τουλάχιστον µεγέθη και δύο (2) offset ανά µέγεθος. Η χρήση ατσίµεντου 
στυλεού κρίνεται απαραίτητη λόγω του νεαρού της ηλικίας της 
ασθενούς.  

• Κεραµική κεφαλή κατασκευασµένη από τέταρτης γενιάς κράµα 
κεραµικού, εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ιδιαιτέρα χαµηλής τριβής. Η 
κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 28, 32 και 
36 mm και να προσφέρεται σε τέσσερα τουλάχιστον µεγέθη ανά 
διάµετρο. 

• Μεταλλική κεφαλή κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Η 
κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 22, 28, 32 
και 36 mm σε τρία τουλάχιστον µεγέθη ανά διάµετρο.  

• Βίδες καθήλωσης εµφυτευµάτων αρθροπλαστικών κατασκευασµένες 
από κράµα τιτανίου.  

• Να έχουν διάµετρο 6,5 mm σε δέκα τουλάχιστον µήκη από 16 mm έως 
60 mm . 

 

• 1).   Σύστηµα πλύσης - αναρρόφησης µε µακρύ ρύγχος. 

• 2).   Πίεστρο µηριαίου. 

• 3).   Σετ καθαρισµού µηριαίου αυλού. 

• 4).   Λάµα πριονιού. 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.   
Α/Α            ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣ/ΤΗΤΑ   

1 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ  

µε τις κάτωθι προδιαγραφές: 

• Κυπέλιο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαµηλής 

φθοράς για χρήση µε ακρυλικό τσιµέντο. Η διαδικασία κατασκευής του 

πολυαιθυλενίου να περιλαµβάνει τη διαδοχική ακτινοβόλησή του µε 3 

ΜRad και τη ανόπτησή του (annealing) για τρεις φορές. Η αναµενόµενη 

µειωµένη φθορά του πολυαιθυλενίου να επιβεβαιώνεται από κλινικές 

µελέτες. Να φέρει αποστάτες (spacers) πάχους 2 ή 3 mm, ανάλογα µε 

το µέγεθός του, για την οµοιόµορφη κατανοµή του µανδύα του 

τσιµέντου γύρω από αυτό. Να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής 

διαµέτρου 28, 32 και 36 mm και σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 

από 44 έως 60 mm ανά 2 mm. 

     Ή 

• Κοτύλη press-fit για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιµέντο. Να είναι 
κατασκευασµένη από κράµα τιτανίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό 
τιτάνιο (CP Ti) και επιπρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη (ΗΑ). 
Να έχει σχεδιασµό διευρυµένης περιφέρειας µε οπές για χρήση βιδών. 
Να προσφέρεται σε τουλάχιστον δέκα επτά µεγέθη.  

• Βίδες του αντίστοιχου κυπελιού από τιτάνιο διαµέτρου 6,5 mm. 

• Ένθετο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαµηλής 
φθοράς µη περιοριστικού τύπου µε γείσο 10ο. Το ένθετο να 
προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαµέτρου 28, 32 και 36 mm. Η 
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διαδικασία κατασκευής του πολυαιθυλενίου να περιλαµβάνει τη 
διαδοχική ακτινοβόλησή του µε 3 MRad και την ανόπτησή του 
(annealing) για τρεις φορές. Η αναµενόµενη µειωµένη φθορά του 
πολυαιθυλενίου να επιβεβαιώνεται από κλινικές µελέτες.  

• Κεραµική κεφαλή κατασκευασµένη από τέταρτης γενιάς κράµα 
κεραµικού, εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ιδιαιτέρα χαµηλής τριβής. Η 
κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 28, 32 και 
36 mm και να προσφέρεται σε τρία τουλάχιστον µεγέθη ανά διάµετρο. 
Ή 

• Μεταλλική κεφαλή κατασκευασµένη από χρωµιούχο κοβάλτιο. Η 
κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 22, 28, 32 
και 36 mm σε τέσσερα τουλάχιστον µεγέθη ανά διάµετρο.  

 

• Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, για χρήση µε τσιµέντο. Να 
είναι κατασκευασµένο από κράµα ανοξείδωτου χάλυβα, µε γυαλισµένη 
(highly polished) εξωτερική επιφάνεια, µε σφηνοειδή σχεδιασµό (double 
tapered) σε τρία τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον µεγέθη ανά 
offset. Να προσφέρεται σε τρία επιπρόσθετα offset ειδικού σχεδιασµού 
για δυσπλαστικά ισχία.  

 

• 1).   Σύστηµα πλύσης - αναρρόφησης µε µακρύ ρύγχος. 

• 2).   ∆υο τσιµέντα οστού µε διπλή αντιβίωση. 

• 3).   Σύριγγα τσιµέντου. 

• 4).   Πίεστρο µηριαίου. 

• 5).   Σετ καθαρισµού µηριαίου αυλού. 

• 6).   Λάµα πριονιού. 

   

 
Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, Ισόγειο 
∆ιοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µέχρι την Πέµπτη 29/04/2021 και 
ώρα 12.00, ως εξής: 

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 
� ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: Πέµπτη 29/04/2021 και ώρα 12.00, 
� ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   7414/ 26-04-2021 

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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