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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ >> 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  9-1-15  ημέρα 
Παρασκευή   στο Γραφείο Προμηθειών  με fax του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 2681021414) για την 

προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του 
Γ.Ν.Άρτας :   
 

 
1 .Ένα  (1) αισθητήρα οξυμετρίας για το φορητό οξύμετρο  OXIMAX , model: N65 , Nelcor  που 
βρίσκεται στην Καρδιολογική Κλινική. 

 
 Α) Αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων για το φορητό  οξύμετρο OXIMAX , model: 

N65 , Nelcor , τεμάχια:1.  
 Β)Τριών  (3) περιχειρίδων και  
 Γ) (3) τριών  πουάρ  για τις ανάγκες της  Καρδιολογικής Κλινικής. 
 
2. Α) Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων, μέγεθος Medium για το επιτοίχιο πιεσόμετρο GIMA,(να έχει 

χονδρό πλενόμενο ύφασμα, εσωτερικά να έχει σαμπρέλα και να είναι διπλού αυλού) , τεμάχια:3. 
  Β) Πουάρ (που να περιλαμβάνει και την βαλβίδα), τεμάχια:3. 
 
3. Δυο (2) επαναφορτιζόμενων μπαταριών για τους φορητούς αναπνευστήρες Newport ,model:HT-50 
που βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Α) Μπαταρία επαναφορτιζόμενη , 12V, 50Ah , κωδικός:011440034 , τεμάχια:2. 
 
4.Μια  θήκης (1) πολλαπλών χρήσεων για το καταγραφικό Holter Digitrak XT ,Philips , της 
Καρδιολογικής Κλινικής. 
 
 

A) Θήκη πολλαπλών χρήσεων για το καταγραφικό Holter  Digitrak XT ,Philips, τεμάχια:1 
,κωδικός:989803153451. 
 
5. Τρία  (3) στηθοσκόπια για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. 

 
 Τεχνικές προδιαγραφές στηθοσκοπίου για ενήλικες  

 Ο σωλήνας να είναι μονού αυλού ώστε να προσφέρει άριστη ακουστική.  
 Να έχει μαλακές ελιές για τέλεια ηχομόνωση . 
 Ο κώδωνας να είναι βαρύς και να είναι μιας όψεως . 
 Το διάφραγμα να έχει διάμετρο περίπου 4,5cm. 
 Το στηθοσκόπιο  να μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για ενήλικες για φυσική  
 αξιολόγηση και διάγνωση.  
 Να δοθεί πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (1) έτος . 
 

 
  
6.Τέσσερα (4) στατό  επιτοίχια για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος. 
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 Τεχνικές προδιαγραφές στατό 

Να είναι μεταλλικά 
Να έχουν τουλάχιστον δύο άγκιστρα  
Να έχει βάση η οποία να μπορεί να βιδώνει στον τοίχο. 
 
 
7.  Τέσσερα (4)  καρότσια  μεταφοράς  φιαλών  οξυγόνου. Τα  καρότσια  θα  έχουν  την  δυνατότητα  

μεταφοράς  μεγάλης  φιάλης  οξυγόνου  (  10 κυβ. ) θα  φέρουν  ελαστικούς  συμπαγή  τροχούς,  και  
προστατευτική  αλυσίδα. 
 
 8.  Xρώματα  και  διάφορα  υλικά  για  το  βάψιμο  του  Παθολογοανατομικού  τμήματος. 

 
 9.    Σαράντα (40 τεμ.)  πλαστικούς  σωλήνες  υγραντήρων  οξυγόνου  για  την  πνευμονολογική  

κλινική.   
 
10.Για  αντικατάσταση στο  ασθενοφόρο  όχημα  ΚΗΙ  1571  ΤΟΥ   Κ.Υ  Βουργαρελίου    σετ  

συμπλέκτου   ( δίσκο,  πλατώ,  ρουλεμάν ). Επίσης  το  ίδιο  όχημα χρειάζεται  αντικατάσταση   λάδια 
,φίλτρο  λαδιού, μπουζί. 
 
        
 
 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 12/1/2015 Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ,η αξιολόγηση των 

οικονομικών ν προσφορών . 
 

 
                                                                                      Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  
                                                                                   ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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