
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα  21-07-2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθμ. Πρωτ.11137 
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 

Γραφείο :  Προμηθειών                                ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 
                    47100- Άρτα 

Τηλέφωνο : 2681361127 
Fax : 2681021414 

 
ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ>> . 

            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την 24 -7-2014, 

ημέρα πέμπτη   μέσο fax στο Γραφείο Προμηθειών-Διαχείριση  του Γενικού Νοσοκομείου 

Άρτας (2681021414) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των 

τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :  

 

1.    Δοκιμαστικοί ασκοί σιλικόνη 1 litr.  

 
2.    Στυλεός πρόσθιας βιτρεκτομής για μηχάνημα Legacy..  
 
3 .    Χαρτί υγείας λευκό  δίφυλλο γκοφρέ 500gr Να είναι λευκό απαλό ,ανθεκτικό και    
         απρροφητικό από πρωτογενή χαρτομάζα . 
  
4 .   Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μονού αυλού υπό  μορφή set .Το εύρος του  
       Αυλού να είναι 16F και το μήκος 20cm.Tο SET  να περιέχει ,καθετήρα   
       συρμάτινο οδηγό ,διαστολέα ,βελόνα παρακέντησης καθετήρα  
       παρακέντησης  με διακόπτη ροής αίματος και διακόπτη ροής αίματος στο  
       αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος Να είναι κατασκευασμένοι από  
       πολυουρεθάνη .Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της προώθηση του  
      συρμάτινου οδηγού με ειδικό stop.  

 
5.    Υγρό σαπούνι χεριών των 4 litron .Nα είναι  με ουδέτερο ph κατάλληλο για συχνή χρήση 
       με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ιδιότητες . 
  
6   Αποστειρωμένο αλγηνικό κορδόνι με ιοντικό άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και 
      προσθήκη κυτταρίνης γουλουρονικό οξύ 2εκ. πλάτος εως 45εκ μήκος περίπου για έλκη 
      και ιστικό έλλειμα  . 
 
7.  Ανταλλακτικά δοχεία safery zav 100mi αναρρόφησης τύπου RVTM2. 

 
8 .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).  
 



9. Απολυμαντικό αλκοολούχο για επιφάνειες ιατρικών μηχανημάτων χειρ/κα τραπέζια .Σε          
μικρή συσκευασία εώς 1000χιλ με συσκευή ψεκασμού  χωρίς αλδεύδες .Να περιέχει         
αλκοόλες να είναι μικροβιοκτόνο και ιοκτόνο . 
   
11.Εντερική διατροφή για νεφροπαθείς α) θερμιδική πυκνοτήτα 1-2cal/ml β) Λίπη 9-10 gr  
/100 ml γ)Υδατάνθρακες 20-26 gr /100ml δ) Πρωτείνες 3-7 gr/100 ml ε) Οσμωτικότητα  400-
500 m0sm/lit . 
 
12.Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα με αυτοκόλλητο  Opcite χωρίς οπή 
,διαστάσεων 45χ60 cm περίπου. 
 
 
13.Ρολό αποστείρωσης για κλίβανο ατμού 100x100. 
  
 14. Ρολό αποστείρωσης για κλίβανο ατμού 150x100.  
 
 15.Ρολό αποστείρωσης για κλίβανο ατμού 250x100. 
 
16.Σάκος μίξης υγρών μιας παρεντερικής χορήγησης να είναι κατασκευασμένος από  
      αυθεντικό υλικό με αριθμητική διαβάθμιση .Να α είναι περιεκτικότητας 3000ml .Nα διαθέτει 
      συσκευή μεταφοράς τρειών αυλών με κλίπς διακόπτη ροής . 
  
17.Αναπνευστικό κυκλώματα Μ.Χ απλά και χωρίς υδατοπαγίδες και αποστειρωμένα  
      μήκους 180-200cm περίπου .Να διαθέτουν συνδετικά τύπου  Υ . Να έχουν ένδειξη latex  
      free.  
 
18.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. 
 
 
19.Ψαλίδια  αφαίρεσης ραμμάτων εξωλκής 
 
20.Ασκοί αναισθησιολογικού μηχανήματος με δυνατότητα ανάρτησης πολλαπλών  

         χρήσεων 2lt ενηλίκων . 

 

21. Κύτταρο ΟΖ  για αναπνευστήρα Servo-I. 

 

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

 

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

. 

24.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 . Φακαρόλα 100μ. περίπου. 

 

25 Επιθέματα για μολυσμένα ή δύσοσμα χρόνια τραύματα και έλκη κατάκλισης        
πολυουρεθάνης υψηλής απορροφητικότητας με προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού              
αργύρου,με περιμετρικό κολλητικό από φυσικό υλικό σχήματος πτέρνας περίπου         
20Χ20cm . 
 



26.Επιθέματα για μολυσμένο ή δύσοσμα τραύματα και έλκη κατάκλιση πολυουρεθάνης με        
προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού αργύρου με περιμετρικό κολλητικό από φυσικό          
υλικό κυτταρίνης με ειδικό σχήμα κόκκυγoς 24Χ24cm περίπου. 
 
27.A) 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. 

 

28. 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. 

 

29.Φιάλες γκαζιού. 

      

30.Γάντια λάντζας από nitrile (ζεύγη) ανθεκτικά με βαμβακερή επένδυση, ανθεκτικά σε λίπη, 

λάδι, οικιακά καθαριστικά, με μακρύ μανίκι υποαλλεργικά. 

   

 31.Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ,  με εσωτερικό κάδο κατασκευασμένοι από πρωτογενή 
πλαστικό μεγάλης αντοχής . 
 
 32.Σύρμα κουζίνας χονδρό σε τεμάχιο από νίκελ, ιδανικό για σκεύη τροφίμων, να μην   
     αφήνουν υπολείμματα. Να πληρεί τις προϋποθέσεις για Haccp. 

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

(γαστροσκοπίου  και  κολοσκοπίου ) του ενδοσκοπικού τμήματος του ενδοσκοπικού τμήματος  

του  γαστρεντερολογικού. 

Endo det 

Endo Dis  

Εndo Act  

 
 
 
        

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 Η ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ    ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ  25-7-14 ΣΤΙΣ 10:00   πμ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΛΙΚΟ 

   

 

                       
                                                                                                      
 

                                                                                                

                                                                                                   

 

                                                                                              Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  

                                                                                         ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
 

 

      

 



 

 

 

 

 

    

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 


