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 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 22- 6-15   ημέρα Δευτέρα      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 Γάζα αποστειρωμένη ακτινοσκιερή 10 x 20.12 PLAY  

2.Δοχείο απόρ βελονών πλαστικά 5.4 λίτρων περίπου. 

3.Πεδία άκρων με οπή ελαστική τριών στρωμάτων 220x320 cm περίπου. 

4 Αλάτι τυροκομικό ημίχοντρο για τα μηχανήματα της Μ.Τ.Ν.  

5. ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ 5 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ. 

 (Πολύβρυσα έγχυσης των πέντε στροφίγγων τύπου 3way σε σειρά ,με ξεχωριστές χρωματικές ενδείξεις και 

αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας απολύτου κλειστού συστήματος στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 

ημερών .Να διαθέτουν ενσωματωμένο εξάρτημα στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους 200cm από 

πολυθυλαίνιο με διατομή αυλού 2.5 χ4.1m Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές  ενώσεις και latex . ειδικότερα οι 

βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) να είναι βαλβίδες ουδέτερης 

παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης ,περίπου 0.05 ml (να διαθέτουν στοιχεία ) β) εντελώς 

διαφανείς ,χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης γ) συμβατές με υψηλές ροές για ταχεία 

χορήγηση, τουλάχιστον 300ml/min  δ) με ευθεία και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας 

κάνουλας προστατευμένης από σπασίματα κατά την σύνδεση τους με άκρο luer.   

 

 

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 23/6/2015   Τρίτη  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 

ΑΔΑ: 6ΖΦΟ4690ΒΒ-Β2Ρ
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