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 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 11 – 6-15   ημέρα Πέμπτη     
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. Φιαλίδια γενικής αίματος με αντιπηκτικό του 1 ml νεογνών.  

2. Μάσκες οξυγόνου επανεισπ νοής ενηλίκων  

3      Κύκλωμα φορητού αναπνευστήρα CARAT I  

        Να είναι αποστειρωμένο μχ. και να κατατεθεί πιστοποιητικό του οίκου του εξωτερικού. 

4.  Ηλεκτρόδια  προσωρινής διαδερμικής βηματοδότησης set μιας χρήσης, συμβατά με monitor  

βηματοδότησης zoll μέγιστης ενεργείας 360 j Να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης ). 

5.  Ηλεκτρόδια  προσωρινής διαδερμικής βηματοδότησης set μιας χρήσης, μέγιστης ενεργείας 

360 j συμβατά με monitor βηματοδότησης NIHON KOHDEN. (Να έχουν μακρά ημερομηνία 

λήξης ). 

6. Βελόνες ενδοραχιαίας αναισθησία 22G.Με μήκος 120-130 mm. Να έχει λοξότμηση του τύπου 

quincke .Να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης τις μήνιγγας .Ο στειλεός Της να 

έχει άριστη εφαρμογή ώστε να κλείνει τέλεια τον αυλό της κατά την εισαγωγή της . Να διαθέτει 

εργονομική τραπεζοειδή λαβή και μεταλλικό  πρίσμα εντός της λαβής για τον άμεσο εντοπισμό 

του ΕΝΥ .Επίσης ειδική εγκοπή η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας 

κατά την διείσδυση της. (ΔΕΙΓΜΑ) 

7. Καθετήρας εκκένωσης αιματωμάτων με βαλβίδα σταθεροποίησης μιας χρήσης . να αποτελείται 

από  ακτινοσκιερό -ατραυματικό - σιλικονούχο καθετήρα διάτρητο και πολυαυλικό  διαστάσεων 

7mm.   

8. Ασκός εξωτερικής παροχέτευσης εγκαφάλου (ΕΝΥ) 

9. Χαρτί ηλεκτροκαρδιογράφου EDAN SE-601 

10. Σωληνάρια vacutaiuer 10 ml με αντιπηκτικό 18,0mg edtak2 διαστάσεων 16χ100mm κενού 

αέρα Αποστειρωμένα διαυγή με πώμα ασφαλείας.(πλαστικά σωληνάρια γενικής αίματος κενού 

αέρα ,συνθετικά εύθραυστα αποστειρωμένα διαυγή ,με πιεστό πώμα ασφάλειας στενή 

εφαρμογής και εύκολης διάτρησης. τα  σωληνάρια πρέπει να είναι διαστάσεων 16χ100mm,να 

φέρουν αντιπηκτικό 18,0mg EDTA K2 (spray dried)  να δέχονται όγκο δείγματος ολικού αίματος 

10MI.Tα σωληνάρια να έχουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για τα στοιχειά σήμανσης 

δείγματος..στο σωληνάριο πρέπει να αναγράφεται το CE , το  lOT παράγωγης ,η μέθοδος 

αποστείρωσης και το REF. Τα  σωληνάρια πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλειστά 

προκαλυπτικά συστήματα .προτιμώμενη συσκευασία των 100 σωληνάριων ). 
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11. Εκριζοτές κιρσών 100cm  (σαφηνεκτομής). 

12. Κάλτσα αποστειρωμένη  x. Large από αδιάβροχο πλαστικό εξωτερικά και βαμβακερή 

επίστρωση εσωτερικά διαστάσεων (30χ120 cm ). 

 

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 12/6/2015   Παρασκευή  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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