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 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 23-1-15  ημέρα 

Παρασκευή στο Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση 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.  Xρώματα  και  διάφορα  υλικά  για  το  βάψιμο  του  Παθολογοανατομικού  τμήματος. 

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

κλινική.   
 
3 . 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 . 
 

4.Ένα (1) καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματος ασθενούς ,για τον ηλεκτροκαρδιογράφο Nihon 
Kohden, model: ECG- 1251K ,που βρίσκεται στην Χειρουργική  Κλινική. 
 

  Α) καλωδίου ηλεκτροκαρδιογραφήματος ασθενούς ,model: BJ-902D ,(για  
Ηλεκτροκαρδιογράφο Nihon Kohden, model: ECG- 1251K ) , τεμάχια:1. 
 
  

5. Δύο (2) περιχειρίδων για τα πιεσόμετρα χειρός Heine , model:Gamma  , τεμάχια:2 που 
βρίσκονται στην  Μαιευτική Κλινική. 
 

    Α)Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων, μέγεθος Large  (29-41cm) για το πιεσόμετρο 
χειρός Heine , model:Gamma,( να έχει χονδρό πλενόμενο  ύφασμα, εσωτερικά να έχει 
σαμπρέλα και να είναι μονού  αυλού) , τεμάχια:2. 
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6. Μίας (1) θήκης για το αερόστρωμα κλίνης τύπου ALPHA RESPONSE με κωδικό 
:465001DAR , πού βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
       . 
       Τα αεροστρώματα κλίνης , τύπου ALPHA RESPONSE με κωδικό :465001DAR 
  
       Α)Θήκη για το αερόστρωμα τύπου ALPHA RESPONSE με κωδικό :465001DAR 
 
7.Ενός 10-πολικού καλωδίου ηλεκτροκαρδιογραφήματος ασθενούς ,για τον 
ηλεκτροκαρδιογράφο Comen, model: CM 300 και S/N:30140108024N ,που βρίσκεται στα 
Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία.  . 

 
  Α) 10-πολικού καλωδίου ηλεκτροκαρδιογραφήματος ασθενούς ,για τον 
ηλεκτροκαρδιογράφο Comen, model: CM 300, τεμάχια:1. 
 

8. Δύο  περιχειρίδων για τα επιτοίχια μόνιτορ παρακολούθησης  Nihon Kohden, model: BSM -
2301K  και  ,που βρίσκεται στα Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία.  . 

 
  Α)Περιχειρίδα μονού αυλού , large adult cuff , (κωδικός:YP963T) για το μόνιτορ 
παρακολούθησης  Nihon Kohden, model: BSM -2301K ,(να έχει χονδρό πλενόμενο  
ύφασμα, εσωτερικά να έχει σαμπρέλα και να είναι μονού  αυλού), τεμάχια:2. 

 
 

 
 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

Στις 26/1/2015 Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ,η αξιολόγηση 
των οικονομικών  προσφορών . 

 

 
                                                                                      Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  

                                                                                   ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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