
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα 1-4-15 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθμ. 5275  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
Γραφείο :  Προμηθειών –Διαχείριση                              ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 
                    47100- Άρτα 
Τηλέφωνο : 2681361127 
Fax : 2681021414 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  >> 
 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της   7-4-15   ημέρα Τρίτη   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. Δίσκοι (λάμες) για γυψοπρίονο  χωρίς πλαστικό στο κέντρο διαμέτου περίπου 5,5cm.Να σταλεί δείγμα. 
 2.Τροχός για μηχανήματα κοπής γαζών. 
 3.Στηθοσκόπιο  διοισοφάγειο 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. 
4.Φίλτρα για την αντλία  βρογχοαναρρόφησης τύπου RVTM -20 1000MBAR.Nα είναι μιας χρήσης. 
5.Σωληνάρια κωνικά γενική ούρων με πώμα (ΔΕΙΓΜΑ) 
6. Χαρτί Η.Κ.Γ. fucuda πλακέ 63mm-7mm.  
7. Βουρτσάκια για καθαρισμό εργαλείων από 6MM-12 MM   
8. Αdaptor κατάλληλοι για την εφαρμογή ενισχυτή sterrad με με διαστάσεις 6 mm. 
9. Ταμπόν  μαιευτικό 7cm 4 play x100. 
10. Βραχιολάκια -ταυτότητες ενηλίκων . 
11. Ακίδες για λήψη αίματος με επικάλυμμα αποστειρωμένα 23g . 
12.Τραχειοσωλήνες μ. χ. με CAFF  .Nα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό  που να μην τραυματίζει αλλά 
και να μην κάμπτεται  να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκιερή   γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον οδηγό (pilot), πλήρωσης 
του CAFF , Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να αναγράφεται το νούμερο του .Το CAFF να 
εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη 
διασωλήνωση .Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν  θραύεται. Η βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να 
μην ξεφουσκώνει μόνο του  το CAFF , για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα .Νο 9  
13. Τραχειοσωλήνες μ. χ. με CAFF  .Nα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό  που να μην τραυματίζει 
αλλά και να μην κάμπτεται  να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκιερή   γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον οδηγό (PILOT), 
πλήρωσης του CAFF , Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να αναγράφεται το νούμερο του .Το 
caff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη 
διασωλήνωση .Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν  θραύεται. Η βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να 
μην ξεφουσκώνει μόνο του  το CAFF , για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα .Νο 2.5  
14.Κολλάρα μαλακά (L ). 
15.Αυτολόλλητες θήκες αποστείρωσης για κλιβανο ατμού 130χ270 περίπου . 
 
  
 

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

 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 8/4/2015  Tετάρτη   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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