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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  >> 

 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  9-1-15   ημέρα 
Παρασκευή   και ώρα 14.00  στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την 
προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του 
Γ.Ν.Άρτας :   
 
 

1.Aναπνευστικά κυκλώματα Bipap vision.  

. 
2. Θήκες για κλίβανο ατμού 90χ 260 περίπου. 
 
3.Εξεταστικά χωνάκια ωτοσκοπίου Νο 2,5  
 
4.Εξεταστικά χωνάκια ωτοσκοπίου Νο 4 
 
5.Συσκευές έγχυσης φαρμάκων μέσω αντλίας σύριγγας με δυνατότητα χορήγησης bolus έως 1200m / 
ανά ώρα ,λειτουργίας ( KVO ) με δυνατότητα απενεργοποίηση της .Να παραχωρηθούν 8 αντλίες 
σύριγγα με υποχρέωση της εταιρείας για δωρεάν servis.  
 
6.Βεντουζάκια για των ΗΚΓ FUKUDA  DENSH1 CARDIMAX –FX2111. 
 
7. Θερμόμετρα  ορθού συμβατά με παρακλίνια monitors Philips Intelview MP-60 (πολλαπλών  
χρήσεων). 
 
8.Λάμα λαρυγγοσκοπίου Ν

ο
 5 για την λαβή λαρυγγοσκοπίου ΗΕΙΝΕ FO . 

 
9. Ιμάντες καθήλωσης ασθενών άνω κάτω  άκρων  - κλειδαριές –κλειδιά. 
 
10. Ταινίες ποσοτικής μέτρησης για παρακλίνια μέτρηση Β-type, Natriuretic peptide (BNP) εντός 5mm 
από γενική αίματος συμβατό νε την υπάρχουσα συσκευή Biosite Triage Meter Plus. 
 
11. Αρτηριακός καθετήρας από TEFLON PTFE 20 G/1.1mmχ45-60 mm και μήκος 5cm με διακόπτη 
ροής αίματος, επικάλυψη σιλικόνης και εφαρμογή του καθετήρα με  το στυλεό – οδηγό (βελόνη) που 
επιτρέπει ασφαλή τοποθέτηση στην αρτηρία. 
 
12. Πλήρες κύκλωμα μιας χρήσης για αναπνευστήρα HT50 (Newport) ενηλίκων. Να φέρει πιστοποιητικό 
συμβατότητας με τον συγκεκριμένο αναπνευστήρα.  
13. Loop ηλεκτρόδια ριζεκτοσκοπίου  wolf Α) 8422.351 Β)8423.02 
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14. . Δίσκοι (λάμες) για γυψοπρίονο  χωρίς πλαστικό στο κέντρο διαμέτου περίπου 5,5cm.Να σταλεί 
δείγμα. 
 
 15.Τροχός για μηχανήματα κοπής γαζών. 
 
 16. Μπιμπερό νεογνών με θηλή σιλικόνης και καπάκια 
 
17..Στηθοσκόπιο ο διοισοφάγου απλό-λείο εξευγενισμένο  θερμοευαίσθητο  υλικό. 
Με λεπτό μπαλόνι για υψηλή ακουστική δυνατότητα. Με Luer  Lock ή με προσαρμογέα στηθοσκοπίου. 
 Ειδικό κατάλληλο υλικό για ατραυματική εισαγωγή μιας χρήσεως. Μεγέθη 9 fr - 12 -18 fr - 24 fr. 
  
18.Φίλτρα για την αντλία  βρογχοαναρρόφησης τύπου RVTM -20 1000MBAR.Nα είναι μιας χρήσης. 
 
19 . Mονιμοποιητικό υγρό σε φιαλίδιο 20 ml γΙα pap test. ( Thin prep Pap test.) 
 
20..Βουρτσάκια λήψης  pap test cervix  bruch .(Non sterile). 
 
21. Αναλώσιμα CAFF μ.χ για συσκευή πρόληψης θρόμβωσης. A )  M ,B) l  ( ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΩΠΛΙΣΜΟ ). 
 
22.Αντισκοριακό χειρρ/κων εργαλείων για πλίσιμο στο χέρι. 
  
23. Xειρουργικά πεδία αποστειρώμένα χωρίς  οπή 50χ60 περίπου. 
 
24. Xαρτί αποστείρωσης μη αποστειρωμένο για περιτύλιγμα υλικών 50χ50cm περίπου. 
 
25. Ταινία σύγγλισης  μικρών τραυμάτων steri-strip 12x20mm περίπου. 
 
26. Ταινία σύγγλισης  μικρών τραυμάτων steri-strip 6x75mm περίπου. 
 
27. Ηλεκτρόδιο  προσωρινής επιδερμικής βηματοδότησης set μιας χρήσεως ,μέγιστης ενέργειας 360 συμβατό με monitor NIHON KOHDEN (Να προσφερθούν με μακρά 
ημερομηνία λήξεως). 
 
28.Συσκευές έγχυσης για χορήγηση διαλυμάτων με τις ηλεκτρονικές αντλίες OPTIMA .  
 
 
 
                                     
 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 12/1/2015 Δευτέρα  και ώρα 10:30 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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