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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  
6-10-14 , ημέρα Δευτέρα   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. Απολυμαντικό υγρό για συσκευή χημικής απολύμανσης  για 
τη συσκευή ψεκασμού ANIOS  που υπάρχει στο χειρουργείο 
PULVERISATEUR M36 ( Να είναι υδροαλκοολικό , χωρίς 
αλδεΰδες, για γρήγορη  απολύμανση των επιφανειών και του 
εξοπλισμού με ψεκασμό .Να στεγνώνει γρήγορα και να μην 
αφήνει κατάλοιπα λιπαρότητας μην είναι οξειδωτικό –
διαβρωτικό. Να είναι δραστικό για βακτήρια , μύκητες ιούς 
Να είναι έτοιμο για χρήση και να έχει σύστημα ψεκασμού ). 

2.  Ευθύγραμμα αρθρούμενα περιστρεφόμενα 55mm με 
διάφορα μεγέθη κλίπς. 

3. Βούρτσες χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων . 
4. Ελαστικοί επίδεσμοι 15 cm για επεμβάσεις άκρων μεγάλης    

     ελαστικότητας κλιβανιζόμενοι. 

5. Σπάτουλες εγκεφάλου μ.χ. εύκαμπτες από σιλικόνη  

διαστάσεων 10 mm και 15 mm . 

6. Αιμοστατικά γαζάκια (patties) με νήμα συγκράτησης  

ακτινοσκιερά διαστ.1,2Χ5,5cm- 2,5X7,5cm  

7. Παροχετεύσεις pen-rose από latex ½,1/4,3/8. 



8. Πλήρη σειρά ρυγχών αναρρόφησης διαμέτρου α) 9 FR και β) 
12 FR με ατραυματικό  στόμιο προς τον εγκεφαλικό ιστό με 
οδηγό καθορισμού μ.χ.  

9. Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα  με 
αυτοκόλλητο opsite χωρίς οπή διαστ.45Χ60 cm 

10. Πεδίο αρθροσκόπησης με σάκο περισυλλογής τριών 
στρωμάτων οπή 7 cm και 225χ230 cm περίπου. 

11. Σετ τροκάρ μ.χ. για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 
αποστειρωμένα που να περιέχει : 
α) ένα στειλεό trocar  5mm /10mm και 2 κάνουλες 
5mm/10mm με ενσωματωμένο σταθεροποιητή   
β) Ένα στειλεό  trocar 10 mm και 2 κάνουλες 10mm/10cm με 
ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μετατροπέα που να 
δέχεται εργαλεία 5-11 mm. 

12. Πλέγματα επίπεδα 15cmx 15cm x 15cm από 
πολυπροπυλένιο  

13. Πλέγματα προσχηματισμένα για βουβωνοκήλη μαζί με κώνο. 
Από πολυπροπυλένιο 

  
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 Στις  7/10/2014  ημέρα Τρίτη    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  
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 


