
 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα  19-1-2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθμ. 848 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

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

                    47100- Άρτα 
Τηλέφωνο : 2681361127 

Fax : 2681021414 
 

 

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ >>. 

 
 

            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την, 21-1-15  ημέρα 
Tετάρτη και ώρα 14.00  στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 
(2681021414) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων 
αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :    
 
 1.Ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων 10mm με clips τιτανίου με δύο στάδια φόρτισης και 
τοποθέτησης του clips M-L. 
 
2. Χαρτί αποστείρωσης μη αποστειρωμένο για περιτύλιγμα υλικού 60χ60 περίπου . 
 
3.Χαρτί αποστείρωσης μη αποστειρωμένο για περιτύλιγμα υλικού 100χ100 περίπου . 
 
4. Καθετήρες FOLLEY timan 2 way από σιλικόνη με μαλακό άκρο  

Α) Νο 12 , 
Β) Νο 14  
Γ)  Νο 16  
 
5.Κρικοειδή σωλήνας για αναπνευστικά κυκλώματα σε κουλούρα 50m , με εσωτερική διάμετρο 22mm 
.Να είναι μ.χ.  
 
6 Συνδετικό Τ αναπνευστικών κυκλωμάτων . 
 
7.Σάκοι μολυσμένου ιματισμού – αυτοδιάλυτοι στο πλυντήριο . 
 
 8 .Προσωρινοί κεντρικοί καθετήρες- αιμοκάθαρσης 
Α) μήκος 15 cm με ευθέα άκρα        . 
Β) μήκος 15 cm με κεκαμένα άκρα     . 
Γ) μήκος 20 cm με ευθέα άκρα          . 
Δ) μήκος 20 cm με κεκαμένα άκρα      
Οι καθετήρες να είναι από πολυουρεθόνη, ο διαστολέας να είναι 10-12 Fr. η εξωτερική διάμετρος  
μεγαλύτερη από 11 Fr. η διάταξη των αύλων  να είναι Side by side.  
 

9. Παροχέτευση υψηλού κενού με φιάλη χωρητικότητας 600ml με ακτινοσκιερό καθετήρα .Σε διπλή 

αποστειρωμένη συσκευασία σε πλήρες σετ ( τροκάρ -φιάλη καθετήρας )  

α) Νο 14 , 

 Β) Νο 10 

 Γ) Ανταλλακτικές  φιάλες 
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10.Αιμοστατικό μεγάλων αιμορραγιών με ανθρώπινη θρομβίνη. 

 

11. Κόλλα ιστών βιολογική για επισκευή ελλειμάτων μήνιγγος . 

 

12. Κλίπς Ν/Χ δέρματικού κρημνού πλαστικά μ.χ τύπου Raney αποστειρωμένα σε δεσμίδες των 10 τμχ .                                                                 

 

 ( ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
Στις 22/1/2015 Πέμπτη 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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