
 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα  3/7/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθμ. Πρωτ.10048 
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 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ >>. 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την 7-07-2014, 
ημέρα Παρασκευή μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 
(2681021414) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων 
αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :   
.  
 

1. Την επισκευή του φορητού αναπνευστήρα HT-50 του οίκου NMI  με 

S/N:08089135 ,που βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

    Ο φορητός αναπνευστήρας έχει 11.000 ώρες λειτουργίας και σύμφωνα με 

το Service manual  απαιτούνται η αντικατάσταση των παρακάτω 

ανταλλακτικών: 

  -Αντλία , micro pumb , κωδικός:V112210060 , τεμάχια:1 

  -Φίλτρο αέρα , κωδικός:HT460300, τεμάχια:1 

  -Επαναφορτιζόμενη μπαταρία , κωδικός:G19-00001-29, τεμάχια:1  

 

2. Την επισκευή του ακτινολογικού μηχανήματος OPERA G800 ,MERRATE, 

S/N:24615, που βρίσκεται στο Ακτινολογικό Εργαστήριο. 

    Στον πίνακα του ακτινολογικού μηχανήματος απαιτείται αντικατάσταση του 

ρελέ (είναι καμένος και δεν λειτουργεί). 

   -Ανταλλακτικό: ΡΕΛΕ  LP1K0910BD , τεμάχιο 1 

    

 

3. Την επισκευή του αναισθησιολογικού μηχανήματος DRAGER , 

model:Primus με S/N:  ARWK – 0160 που βρίσκεται στην 4η αίθουσα των 

Χειρουργείων.    

   Για την επισκευή απαιτείται αντικατάσταση των παρακάτω: 

 Α) Ανταλλακτικά: μειωτήρες πίεσης , pressure regulator , τεμάχια:3 , 

κωδικός:8417029 

Β)Εργασία (τοποθέτηση ανταλλακτικών , ρύθμιση , μεταφορικά). 



 

 

 

 

4. Την επισκευή της χειρουργικής τράπεζας Merivara , model: Promerix , με 

S/N:090424-65429   που βρίσκεται στα Χειρουργεία. 

       Στην χειρουργική τράπεζα κατά την διάρκεια ορθοπεδικών επεμβάσεων 

δεν μπορεί να κλειδώσει το μέρος του αριστερού ποδιού. 

      Απαιτείται αντικατάσταση του παρακάτω ανταλλακτικού: 

    -Adaptor left divided leg , κωδικός: Α 41767900 , τεμάχια:1 
 
 

 

5. Την  επισκευή της αναπνευστικής συσκευής BIPAP  VISION με 

S/N:1145441  που βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  

6.Την επισκευή του ηλεκτρονικού ζυγού Seca, model:769 

μεS/N:5769241122634 που βρίσκεται στην Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού. 

Στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  υπάρχει η ηλεκτρονική ζυγαριά SECA 

, model:769 με S/N:5769241122634 , η οποία κατά την έναρξη της 

λειτουργίας της μας βγάζει το μήνυμα <<Ε10-12>> και σταματά η 

λειτουργίας της . 

Για την επισκευή της ηλεκτρονικής ζυγαριάς απαιτούνται τα παρακάτω:  

Α) Ανταλλακτικά:- βάση ζυγού ,κωδικός:02-01-03-386-509 τεμ.:1 

πληκτρολόγιο , κωδικός:34-02-04-394-009 , τεμ.:1 

Β)Δαπάνη εργασίας (διάγνωση ,επισκευή και επαναβαθμονόμηση)  

 

 

7. Την επισκευή του αναπνευστήρα Servo – i, maquet  με S/N:13724 

,που βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Για την επισκευή του αναπνευστήρα απαιτούνται τα παρακάτω:  

Α) πλακέτα Circuit board PC1772 , κωδικός:6693795 , τεμάχια:1  

Β)Δαπάνη εργασίας (εργασία και μεταφορικά) . 

 

8.Πλήρες σετ καλωδίου ECG (ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ) για 

το monitor vita logic 4500 ,που θα περιλαμβάνει (κεντρικό –

Απολήξεις τριπολικές ,όχι με μανταλάκι.) 
 

  
 
 
  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 Η ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 8 /7/2014 ΣΤΙΣ 10:00   πμ 
 

 
 

 



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΛΙΚΟ 

   

 

                       
                                                                                                      
 

                                                                                                

                                                                                                   

 

                                                                                              Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  

                                                                                         ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

      

 


