ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Υ.ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MΕΣΣΗΝΙΑΣ
Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας

Κυπαρισσία 28/05/2019
Αρ. πρωτ. 2361

Γραφείο Προμηθειών
Tαχ. Δ/νση: Αλ. Καλαντζακου 13
Κυπαρισσία, ΤΚ. 24 500
Tηλ. 2761360170
Fax: 27610 22018
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς υλικών άκρως απαραιτήτων για την λειτουργία Ν.Μ.
Κυπαρισσίας
ΣΧΕΤ. α.4152/2013(ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013)
β. Ν 4250/2014
γ. Ν 4412/2016(ΥΕΚ 147/Α/2016)
δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών η Ν.Μ. Κυπαρισσίας πρόκειται α προβεί
στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την διαδικασία της
δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.
1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 30/05/2019 και ώρα
11:00 π.μ. είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση promitheies@noskypar.gr είτε σε
έντυπη μορφή στο φαξ 27610 22018.
Όποια μορφή υποβολής και αν επιλεγεί οι προσφορές θα φέρουν σφραγίδα και
υπογραφή της εταιρείας άλλως θα απορρίπτονται.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.
2. Κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυτής του
Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και θα είναι σύμφωνη με τεχνικά χαρακτηριστικά των
ζητούμενων ειδών.
3. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της.
4. Τόσο στην προσφορά όσο και κατά την τιμολόγηση των ζητούμενων ειδών θα πρέπει να
αναγράφεται ο αριθμός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
5. Η πληρωμή θα είναι σύμφωνη με το Π.Δ. 80/05-08-2016.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών αναφέρονται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
Σύστημα αποκατάστασης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου,
να αποτελείται από:
α) Button μεταβλητού διεγχειριτικού μήκους για
απόλυτη προσαρμογή και καθήλωση στο μηριαίο τούνελ
β) Βίδα απορροφήσιμη για καθήλωση μοσχεύματος στο
κνημιαίο πάνελ σε μήκη από 23 έως και 28 χιλ. και
διάμετρο από 7 χιλ.
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Αγκράφα τιτανίου
Αρθροσκοπικα γλύφανα
Αρθροσκοπική διπολική διαθερμία
Σύστημα αρθροσκοπικής αντλίας με διπλή λειτουργία
(inflow – outflow)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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