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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

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

                    47100- Άρτα 
Τηλέφωνο : 2681361127 

Fax : 2681021414 

 
ΘΕΜΑ : «  Κατάθεση   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  οικονομικών προσφορών  Υγειονομικού 
Υλικού    με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης .      >> . 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές   μέχρι την  
10-9- 14 , ημέρα Τετάρτη   ώρα 14:00 μ,μ στο οικονομικό τμήμα Γραφείο 
Διαχείρισης του Γ.Ν. Άρτας  για την προμήθεια των παρακάτω υλικών   
προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν .Άρτας : 
 
 ( ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :   
 
 
 
 
1. Φλεβοκαθετήρες  με βαλβίδα Νο 20 
2. Φλεβοκαθετήρες  με βαλβίδα Νο 22. 
3. Διαθερμίες μπαταρίας Μ.Χ. για οφθαλμολογική χρήση. 
4. Πλύσεις λαπαροσκοπικές ( ρύγχος με σωλήνες) 

5. Πεδία λαπαροσκοπικής  χολοκιστεκτομής  μιας χρήσης. Να είναι 

κατασκευασμένα από υλικό που δεν αφήνει χνούδι, υγροαπωθητικό.1) Να 

είναι κατασκευασμένα από υλικό που δεν αφήνει χνούδι, υγροαπωθητικό. 2) 

Να είναι αποστειρωμένο  σε πλήρη αδιάβροχη συσκευασία.3) Να είναι 

διαστάσεων 3χ2χ2,5 cm περίπου 4) Να έχει στηρίγματα αναρρόφησης και 

διαθερμίας.  

6.Πώματα φλεβοκαθετήτων . 

7. Χαρτί αποστείρωσης   μη αποστειρωμένο  για περιτύλιγμα υλικών 60χ60 

cm. 

8. Χαρτί αποστείρωσης   μη αποστειρωμένο  για περιτύλιγμα υλικών και 

ενισχυμένο για ορθοπεδικά πακέτα.100χ100 cm  . 

9 Ρολό με πακέτα για κλίβανο STERRAD 300X70 MM 

10. Ρολό με πακέτα για κλίβανο STERRAD 400X70 MM 

11. Δείκτες αποστείρωσης (μάρτυρες)για κλίβανο ατμού. 



12. Θήκες αυτοκόλλητες και θερμοκολούμενες για κλίβανο  STERRAD 

150χ270 cm. 

13. Θήκες αυτοκόλλητες και θερμοκολούμενες για κλίβανο  STERRAD 

200χ400. cm. 

14. Δοκιμαστικοί ασκοί σιλικόνης .(1 lit.) 

15. Κύτταρο Ο2 για αναπνευστήρα.maqquet-servo-I (sameness) κωδ 

.6640044 

16. Ειδικά  στοιχεία και ημιστοιχειακά διαλύματα . Θερμιδική πυκνότητα cal/ml 

1-2 , λίπη gr     /100 ml 3-4 ,υδατάνθρακες gr/100 ml 12-13 ,πρωτεΐνες gr 

/100ml 3-4 , Ωσμοτικότητα     m05/m<300.Λοιπά χαρακτηριστικά MCT>70%., 

17. Μικροαιματοκρίτες ηπαρινισμένοι (κόκκινοι)σε συσκευασία των τμχ 

καθαροί έτοιμη για χρήση . 

18 Ενδοτραχειακοί σωλήνες τραχειοτομίας με αεροθάλαμο και ρυθμιζόμενο 

βάθος τοποθέτησης στην τραχεία κατασκευασμένοι από υλικό, υψηλής 

ποιότητας μια μεγάλη παραμονή στην τραχεία. α) No 7 , β) No 8.γ) No 9 

        

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

 Στις  11/9/2014  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  11:00 π.μ  θα διενεργηθεί  
ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών 
καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 
 
 

 
                                                                                                                         

 

                                                                                                

                                                                                                   

 

                                                                                              Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  

                                                                                         ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 


