
 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα 01-07-14  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθμ. Πρωτ. 9849 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

Γραφείο :  Προμηθειών                                ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 

                    47100- Άρτα 
Τηλέφωνο : 2681361127 

Fax : 2681021414 
 

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ . 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την 04-07-2014, 
ημέρα Παρασκευή μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 
(2681021414) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρέχουσων 
αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :   
 

1.  Φίλτρα υψηλής λευκαφαίρεσης για μετάγγιση μιας μονάδας συμπυκνωμένων 

ερυθρών παρά την κλίνη (Bed side). Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο ια 

λευκαφαίρεση μίας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών ή ολικού αίματος. Θα 

πρέπει να περιλαμβάνει : ρύγχος σύνδεσης με τον ασκό του αίματος 

αναπληρούμενο σταγονομετρικό θάλαμο, φίλτρο λευκαφαίρεσης υψηλής 

απόδοσης. Να παρέχουν γρήγορη διέλευση του αίματος με σταθερή ροή σε όλη τη 

διάρκεια την μετάγγιση. Να εξασφαλίζει ευκολία χρήσης και ταχύτητα 

ενεργοποίησης. Να έχουν δυνατότητα ροής έως 60ml, για χρήση και σε ΜΕΘ, 

χειρουργείο και έκτατα περιστατικά. Να επιδέχονται χρήση pressure cuff έως 

300mmHg.  Να διαθέτουν μεμβράνη φίλτρου και εξωτερικό κάλυμα τα οποία να 

είναι απόλυτα βιοσυμβατά σύμφωνα με το 150 10993-4. Να είναι αποστειρωμένα 

με ακτινοβολία, απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση. Να έχουν έκκριση 

κυκλοφορίας των αρμόδιων αρχών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

παρέχουν πιστοποιητικά ποιότητας κατασκευής. Να είναι σε ατομική συσκευασία 

και να συνοδεύονται με οδηγίες χρήσεως. Ειδικά : Ζητείται ο υπολειπόμενος 

αριθμός των λευκοκυττάρων να είναι κάτω από 2 x10s ανά μονάδα αίματος και να 

επιτυγχάνει απομάκρυνση αιμοπεταλίων μεγαλύτερη του 97%. θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση των ερυθροκυττάρων. Ζητείται να είναι 

μεγαλύτερη του 91%. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αποφυγή μετάδοσης του CMV 

μέσω της μετάγγισης. 

 

2. Ποδονάρια πλαστικά μιας  χρήσης . 

 

3. Μάσκες οξυγόνου ενηλίκων Aerolin. 

 

4. Λάμες χειρουργείου (νούμερο 11 και 15) απλές χωρίς λαβή.  



 

 

 

5. Ιμαντάς ανάρτησης χειρός Collar-Cuff . 

 

6. Σακούλες Poly-bag μεσαίες συσκευασία των 50 τεμαχίων περίπου . Το υλικό 

κατασκευής τους να τις καθιστά κατάλληλες για τρόφιμα, να είναι ανθεκτικές στο 

βάρος και να μην σκίζονται εύκολα.  

 

7. Ποδιές πλαστικές μιας χρήσεως. 

 

8. Ποδιές αδιάβροχες μιας χρήσης ζελατίνη. Να καλύπτουν πολύ καλά το ανθρώπινο 

σώμα, σε μέγεθος  XL. 

 

9. Α) Υγρά του πλυντηρίου ς πλύσης και αποστείρωσης των ενδοσκοπικών οργάνων 

(γασ/πίου  και  κολοσ/πίου ) του ενδοσκοπικού τμήματος του ενδοσκοπικού 

τμήματος  του  γαστρεντερολογικού. 

Endo det 

Endo Dis  

Εndo Act  

 Β) Αλάτι ημίχονδρο, σε συσκευασία 2 κιλών .  

 

10. Αυτοκόλλητες αφρώδες επίθεμα υδροενεργού αργύρου χωρίς silver σολφοδιαζίνη 

με εξωτερική επικάλυψη μεμβράνης για την αποφυγή της διάβροχης με περιμετρικό 

κολλητικό από φυσικό υλικό 15x20 cm. Περίπου.  

 

11. Κολύπια ακτινοσκιερά  40 x 40.  

 

12. Γάζα διπλωμένη ακτινοσκιερή  10 x 10cm. 

 

13. Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες μπλε διαστάσεων ( 75-95 ) x ( 1,10 – 1,30 ) cm. Να 

είναι κατασκευασμένες από LDPE ή HDPE ή PP, να είναι ανθεκτικές , χονδρές, και να 

μην σκίζονται εύκολα από το βάρος. 

 

14. Κύτταρο ΟΖ για αναπνευστήρα Servo-I.  

 

15. Ασκοί αναισθησιολογικού μηχανήματος με δυνατότητα ανάρτησης πολλαπλών 

χρήσεων 2lt ενηλίκων. 

 

16. Ταινίες ποσοτικής μέτρησης για παρακλίνια μέτρηση B-type, Natriuretic peptide 

(BNP) εντός 5min από γενική αίματος συμβατό με την υπάρχουσα συσκευή Biosite 

Triage Meter Plus. 

 

17. Κλίπς στρογγυλά σφράγισης ασκών αίματος  αλουμινίου. 

 

18. Προεκτάσεις ενδοτραχειακών σωλήνων κρικοειδή , να είναι λείας εσωτερικής 

επιφάνειας, να έχουν μήκος 18cm – 20cm. 



 

 

 

19.  Μελάνι  για LEXMARK T630dn LASER ΜΑΥΡΟ Original  

 

20.   Μελάνι  για  LEXMARK X204n LASER ΜΑΥΡΟ Original. 

 

21. Σύρμα κουζίνας χονδρό από νικέλ. Να είναι ιδανικά για σκεύη τροφίμων, ανθεκτικά 

και να μην αφήνουν υπολείμματα. Να είναι κατάλληλα για χώρους που εφαρμόζεται 

το σύστημα HACCP.  

 

22. Ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος φυτίλι επαγγελματικά με νήμα μικροφίμπρας . Να 

είναι μεγάλης απορροφητικότητας, να μην αφήνει χνούδι, οι άκρες τους να είναι 

ραμμένες προς τα μέσα για να μην ξεφτίζουν. Χρώματα : κόκκινο, κίτρινο, μπλε. 

 

23. Γάντια λάντζας από NITRILE. Να είναι ανθεκτικά με βαμβακερή επένδυση, ανθεκτικά 

σε λίπη, λάδι, οικιακά καθαριστικά και λευκαντικές ουσίες, να έχουν μακρύ μανίκι 

και να είναι υποαλεργικά. 

 

24. Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ μεγάλος. Να είναι με εσωτερικό κάδο 

κατασκευασμένοι από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντο 

 

25. Φιάλες γκαζιού. 

 

26. Πολυπετσέτες τύπου VITEX . Να είναι ανθεκτικές, να έχουν μεγάλη 

απορροφητικότητα και να είναι σε διάφορους χρωματισμούς. 

 

27. Χαρτί καρδιογράφου fucuda . 

 

28. Σωληνάρια vacutaiuer αποστειρωμένα διαυγή μ.χ. με πώμα ασφαλείας των 4miμε 

K3E 7,2 MG . 

 

29. Καθετήρες 2way σιλικόνης μηνός Νo 14. 

 

30. Καθετήρες 2way σιλικόνης μηνός Νo 16. 

 

31. Καθετήρες 2way σιλικόνης μηνός Νo 22. 

 

32. Καθετήρες 2way απλοί   Νo 16. 

 

33. Φακαρόλα 100μ. περίπου. 

 

34. Φακελάκια φαρμάκων . 

 

35. Επταπολικό καλώδιο για HOTER OXFORD AR-H SCHILLER. 

 

36. Ανταλλακτικά δοχεία safery zav 100mi αναρρόφησης τύπου RVTM2. 



 

 

 

37. Φιαλίδιο συλλογής 30ml για λήψη κυτταρολογικού υλικού. Να περιέχει διάλυμα 

(βλενολυτικό ,αιμολυτικό ,πρωτεϊνολυτικό ) συστατικών υποστρώματα ποικίλου 

κυτταρολογικού υλικού δείγματος με τη μέθοδο της κυτταρολογικής υγρής φάσης με τη 

χρήση φίλτρου ,συμβατό με αυτόματη συσκευή επίστρωσης τύπου  
 

38. Συσκευή εντερική χορήγησης με σάκο συμβατής με aplix Fresenius ,(κωδ  7751711) 

 

     39.Λυχνίες εφεδρικές αστιγματόμετρο  Top-can (κωδ.2158/3 ,6v-4,5 A) 
 

40. Περιχειρίδα για το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο Νο L και No XL το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο 
Dinamap procare 400. 
 
41. Ψαλίδια αφαίρεσης ραμμάτων εξωλκής . 
 

     42. Εξωτερικοί ανδρικοί καθετήρες(πεοκαλύπτρες) 100% σιλικόνη, αυτοκόλλητοι ενός   

     τεμαχίου με ενισχυμένη σπιράλ έξοδο για ασφαλή σύνδεση με ουροσυλλέκτη, διαφόρων   
      μεγεθών: 
         α) 25 mm, β) 30mm,γ) 35 mm ,δ) 40 mm. 
 

     43.α) Μπλοκ εισιτηρίων των 50φύλλων διαστ. Α4 2/τύπα. 

         β).Μπλοκ εξιτηρίων των 50φύλλων διαστ. Α4 2/τύπα. 
          γ).Μπλοκ Διακομιδής  των 50 φύλλων διαστάσεων Α4 2/τυπα. 
 

 
 

 

  
 
 
  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 Η ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 07 /07/2014 ΣΤΙΣ 10:00   πμ 
 

 
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΛΙΚΟ 

   
 

                       
                                                                                                      
 

                                                                                                

                                                                                                   

 

                                                                                              Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  

                                                                                         ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

      

 


