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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  για 

υγειονομικό υλικό   με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης .      

>> .        

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές   μέχρι την  6 
-11-14 , ημέρα   Πέμπτη    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.Πωματισμοί ρινός οπίσθιοι epistahaset  cathelers  ρινικός 
καθετήρας εύκαμπτος σιλικόνης με cuff διπλού θαλάμου. ο 
εσωτερικός καθετήρας να έχει ,μήκος περίπου 9,5 cm και 
εξωτερική διάμετρο περίπου 1,0 cm. το άνω τμήμα του καθετήρα  
να συνοδεύεται με 2 ενσωματωμένες βαλβίδες για ελεγχόμενη 
διάταση διπλών cuff μετά την τοποθέτηση του. Να έχει απαλή 
καμπύλωση στο ανώτερο επίπεδα.  
 
2.Ταινίες αυτοκόλλητες για τύλιγμα πακέτων. 
 
 3.Ρολό με πιέτα για κλίβανο STERRAD Α)200x70 περίπου. 
 
4. Βιολογικοί δείκτες πλάσματος (αμπούλα 3ωροί). 
 
5. Τολύπια ακτινοσκιερά 8x8cm . 
 
6. Δείκτες αποστείρωσης (μάρτυρες) για κλίβανο ατμού. 
 
7. BOOSTER ενισχυτής αποστείρωσης STERRAD. 
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8. Βιολογικός δείκτης για κλίβανο ατμού. 
 
9. Χαρτί αποστείρωσης TRAY-LINER  30x50 cm περίπου . 
 
10. Ρολά αποστείρωσης για κλίβανο ατμού  Α)150x150 περίπου. 
 
11.Παροχετεύσης Penrose ¾ . 
 
12.Περιχειρίδες αίματος  . 
 
13. φίλτρα προστασίας από υπερχείλιση για την αναρρόφηση 
GIMA . 
 
14.Φίλτρα για την βρογχοαναρρόφησης τύπου RVTM -20 1000 
MBAR.Nα είναι μιας χρήσης. 
 
15.Μικροεματοκρίτες ηπαρισμένοι (κόκκινοι )σε συσκευασία των 
100 τμχ καθαροί έτοιμοι για χρήση.  
 
16. Ρινοφαρυγγικοί αγωγοί. Να είναι πλαστικοί, τραυματικοί, 
ατοξικοί, αποστειρωμένοι μ.χ. Μεγέθη 6-7-8-9. 
 
 

 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 Στις  7/11/2014  ημέρα Παρασκευή      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  
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