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

 
           
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  4-3-15 ημέρα Τετάρτη      
και ώρα 14.00  στο Γραφείο Προμηθειών-Διαχείριση  του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την 

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

        1.Kλίπς διπλής ενέργειας (άνω και κάτω ).Επανατοποθέτηση και καθήλωση οστικού κρημνού  

         απορροφήσiμα. 

 

         2.Αντλίες  ορθροσκόπησης. 

         3.Δίσκοι (λάμες) για γυψοπρίονο  χωρίς πλαστικό στο κέντρο διαμέτρου περίπου   5,5cm.Να  
          σταλεί δείγμα. 

 
 

         4.Τροχός για μηχανήματα κοπής γαζών..  
 

         5.Στηθοσκοπιο ο διοισοφάγου απλό-λείο εξευγενισμένο  θερμοευαίσθητο  υλικό. με λεπτό  
           μπαλόνι για υψηλή ακουστική δυνατότητα. με luer  lock η με προσαρμογέα στηθοσκοπίου ειδικό  
            κατάλληλο υλικό για ατραυματική εισαγωγή μιας χρήσεως. μεγέθη 9 fr - 12 -18      fr - 24 fr. 

          6.Φίλτρα για την αντλία  βρογχοαναρρόφησης τύπου RVTM -20 1000MBAR.Nα είναι  μιας  

           χρήσης. 

 

          7.Φίλτρα προστασίας από υπερχείλιση  για την αναρρόφηση CIMA . 

 

          8. Πλήρες κύκλωμα αναπνοής πολλαπλών χρήσεων παιδικό ( ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Υ) 

 

 

          9. Μάσκες αερισμού αδιαφανείς  σιλικόνης πολλαπλών χρήσεων όλα τα νούμερα 0-5 

 

          10. Μάσκες οξυγονοθεραπείας για την συσκευή BIPAP VISION (  EΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗ). 

 

           11.Αυτοκόλλητο αφρώδες επίθεμα υδροενεργού αργύρου χωρίς Silver σουλφοδιαζίνη να μην 

           προκαλεί      αργύρωση με εξωτερική επικάλυψη μεμβράνης για την αποφυγή της διάβροχης με             

           περιμετρικό κολλητικό από φυσικό υλικό κυτταρίνη 15 x 20cm περίπου (10% απόκλιση). 

 

         12. Επιθέματα για μολυσμένα ή δύσοσμα χρόνια τραύματα και έλκη κατάκλισης πολυουρεθάνης 
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          με υδροενεργό άργυρο (Ag)  με περιμετρικό κολλητικό  13X13 cm περίπου. 

 

        13.Επιθέματα για μολυσμένα ή δύσοσμα χρόνια τραύματα και έλκη κατάκλισης πολυουρεθάνης  με  

          υδροενεργό άργυρο (Ag)  με περιμετρ. κολλητικό  20X20 cm περίπου. 

 

 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ                                      

 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 5/3/2015 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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