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 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  9-2-15  ημέρα Δευτέρα     
στο Γραφείο Προμηθειών-Διαχείριση μέσου fax 2681021414  του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την 

προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του 
Γ.Ν.Άρτας : 
 
 1. 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 
 

2. . Tέσσερις   (4) περιχειρίδες και τέσσαρα  (4) πουάρ για τα επιτοίχια πιεσόμετρα χειρός , model:Gima 

,  που βρίσκονται στην Παιδιατρική κλινική. 
 

 
   Α)Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων, διπλού αυλού μέγεθος (15-21cm) για το επιτοίχιο 
   πιεσόμετρο,model: Gima,( να έχει χονδρό πλενόμενο  ύφασμα, εσωτερικά να έχει σαμπρέλα και να  
   είναι διπλού  αυλού) ,τεμάχια:2. 

 
    Β)Περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων, διπλού αυλού μέγεθος (18-26cm) για το επιτοίχιο  
   πιεσόμετρο,model: Gima,( να έχει χονδρό πλενόμενο  ύφασμα, εσωτερικά να έχει σαμπρέλα και να  
   είναι διπλού  αυλού) ,τεμάχια:2. 
   Γ)Πουάρ πιεσομέτρων(που να περιλαμβάνει και την βαλβίδα ρύθμισης αέρα ) τεμάχια:4. 

 
 

3. Ενός (1) αισθητήρα οξυμετρίας νεογνών για το μόνιτορ παρακολούθησης Nihon Kohden  ,model: 
BSM 2301K ,που βρίσκεται στην Μαιευτική Κλινική. 

     
 

   Α) Αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων για νεογνά για το μόνιτορ παρακολούθησης Nihon 
Kohden  ,model: BSM 2301K,(κωδικός αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων:TL – 220T) , τεμάχια:1. 

  
 

4. Λυχνίες που χρησιμοποιούνται στα οφθαλμολογικά μηχανήματα της οφθαλμολογική κλινική. 
   Α) Λυχνία (OSRAM  XENOPHOT 64615 HLX  EFN ) 12V  75 W ,τεμάχια: 5 
   Β) Λυχνία (OSRAM  XENOPHOT 64615 HLX  EFN ) 15V  150 W ,τεμάχια: 5 
    Γ) Λυχνία (GUERA  ART. 2158/3)  6V   4,5A ,τεμάχια: 5 
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5. Δύο (2) κυττάρων οξυγόνου για τους αναπνευστήρες Servo –I που βρίσκονται στην Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας. 

 
Α) Κύτταρο οξυγόνου για αναπνευστήρα Servo –I , Maqquet , τεμάχια:2. 

 
  
 

6   Ανταλλακτικά για την επισκευή – προληπτική συντήρηση των πέντε (5) αντλιών Alpha Response που 
βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
    Απαιτούνται τα παρακάτω ανταλλακτικά: 
-Τύμπανο παραγωγής αέρα, κωδικός:502053,τεμάχια:5   
-Τύμπανο παραγωγής αέρα ,κωδικός:502054, τεμάχια:5. 
-Ασκός ομαλοποίησης , κωδικός:502055, τεμάχια:5  
-Άξονας τυμπάνου, κωδικός:BP043, τεμάχια:10  
-Στεγανοποιητικός δακτύλιος, κωδικός:630364, τεμάχια:15  
-Σύνδεσμος ακροφυσίου, κωδικός:464115, τεμάχια:3  
-Αεροθάλαμος, κωδικός:AR2M060, τεμάχια:2   

     

 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ  

                                     
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

Στις 10/2/2015 Τρίτη   και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί, η αξιολόγηση των οικονομικών  

προσφορών . 
 
 
 
 

                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
                                                                      ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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