
 

Άρτα 8/6/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 9126
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣ  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Tμήμα OIKONOMIKO
Πληροφορίες
Τηλέφωνο 2681361589
Φαξ 2681361589
Δ/νση Λόφος Περάνθης

47100 Άρτα

ΘΕΜΑ:  «Κατάθεση ΚΛΕΙΣΤΩΝ οικονομικών προσφορών για την 
προμήθεια υλικού»
ΣΧΕΤ.:  

Παρακαλούμε  όπως  μας  αποστείλετε  οικονομικές  προσφορές  μέχρι  την 
17-6-2015 ημέρα Τετάρτη και  ώρα  10:00 π.μ.  στο φαρμακείο του Γ.Ν. 
Άρτας σε κλειστούς φακέλους  για την προμήθεια των παρακάτω υλικών 
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Άρτας:

- Αιμοστατική γάζα με οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη
200Χ100 εκ. ΤΜΧ 200
75Χ50 εκ ΤΜΧ 200
- Ελαστικοί επίδεσμοι 20 εκ ΤΜΧ 1000
- Επίδεσμος αυτοκόλλητος ισχυρός μετεγχειρητικός 10εκ ΤΜΧ 200
- Ορθοπεδικός Συνθετικός Νάρθηκας 10 εκ, 15,εκ,7,5εκ από 10 ΤΜΧ
- Πεταλούδες 21G ΤΜΧ 3000
- Συσκευές μικροσταγόνων ΤΜΧ 3000 
- Νατράσβεστος για αναισθησιολογικό μηχάνημα ΚΙΛΑ 50
- Απολυμαντικό Εργαλείων –Ενδοσκοπίων

1. Υψηλού  Βαθμού  απολυμαντικό  και  σποροκτόνο  υγρό  έτοιμο 
προς  χρήση  με  γλουταραλδεϋδη  τουλάχιστον  2%  στο  τελικό 
διάλυμα.

2. Να  είναι  βακτηριοκτόνο,  μυκητοκτόνο  ,  φυματιοκτόνο  και 
ιοκτόνο  έναντι  ιών  με  και  χωρίς  περίβλημα 
(HBV,HIV,HCV ,ADENO, POLIO)

3. O χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού να μην υπερβαίνει τα 15 
λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος
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4. να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρας, με σαφή 
αναφορά στην λογαριθμική μείωση η οποία να είναι τουλάχιστον 
log 5

5. να  αναφέρεται  η  σταθερότητα  του  έτοιμου  προς  χ΄ρηση 
διαλύματος

6. να φέρει σήμανση ce
-  Απολυμαντικό  μικρών  επιφανειών  με  αλκοόλες  με  ψεκασμό.  Να  μην 
περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο, 
ιοκτόνο και μυκοβακτηριοδιοκτόνο. Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών 
νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών. Να μην είναι  τοξικό ,  ερεθιστικό 
για τον χρήστη. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να 
μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.  Να 
εξατμίζεται  γρήγορα,  χωρίς  στίγματα  ίχνη   ή  κατάλοιπα.  Να  μην  είναι 
οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. Να είναι έτοιμο προς χρήση σε 
δοχείο ως 1 λίτρο με δωρεάν συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο.  

Παρακαλώ για την αποστολή δειγμάτων.

Στις  17-6-2015  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  12:00  π.μ. θα  διενεργηθεί 
ταυτόχρονα το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς 
και η αξιολόγηση αυτών.     

                         

                                                                                             Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                              ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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