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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  >> 

 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  16-12-15  ημέρα Τετάρτη   

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.Κάλτσα αποστειρωμένη διαστάσεων 30χ120cm για ορθοπεδικές επεμβάσεις από αδιάβροχο πλαστικό 

εξωτερικά βαμβακερή επίστρωση εσωτερικά.  

 

2. Απορρυπαντικό – απολυμαντικό σε υγρό για πλύσιμο χειρ/κών εργαλείων στο χέρι. Να είναι χαμηλού 

αφρισμού, ελαφρά αλκαλικό, χωρίς καυστικά αλκάλια η ιωδιούχα παράγωγα. Να μην είναι οξειδωτικό 

και διαβρωτικό για τα εργαλεία και επιβλαβές – ερεθιστικό για τη χρήση. Η συσκευασία να είναι σε 

δοχείο των 5 λίτρων  περίπου. 

 

3. Απολυμαντικό υγρό για πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων και υποδημάτων. 

 

4. Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης σετ με three way και σύριγγα 5fr με μπαλονάκι και 

μεταλλικούς συνδετικούς ακροδέκτες.  

 

5. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No8.( Δείγμα) 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. 

 

6. A) Νάρθηκες σημείου φλεβοκέντησης για τοα Π/Δ τμήμα. (M) 

B) Νάρθηκες σημείου φλεβοκέντησης για τοα Π/Δ τμήμα. (S) 

 

7. Συσκευές μεγαλοσταγόνων SOLUSET 100ML. (Δείγμα). 

 

8. Μάσκες χειρουργείου απλές.(Δείγμα). 

 

9. Θήκες αποστείρωσης για  κλίβανο ατμού 90 χ 260 περίπου. 
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10. Πεδία αποστείρωσης χωρίς οπή 50χ50 περίπου. 

 

 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 17/12/2015 Πέμπτη   και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, 

τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 
 

 
                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                                                ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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