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 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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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 8-1-16  ημέρα  Παρασκευή  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 Λάμα πριονιού κωδ.6118-127-100 μικρή για οστεοτομίες μικρών οστών. Το χειρ/ο διαθέτει πριόνι από την εταιρεία 

RONTIS, και δεν προσαρμόζεται άλλου είδος λάμα. 

 

2. Συσκευές  χορηγήσεις  παρεντερικών υγρών , χωρητικότητας 3000 ml. 

 

3. Θήκες αποστείρωσης για  κλίβανο ατμού 150χ130 περίπου 

 

4.  Παγίδα υγρασίας για αναπνευστήρα Siemens servoi κωδ.6695105.  

 

5. Κολάρα Philadelphia (L).  

 

6.Καθετήρας αιματουρίας 3 way couvelaire με σπιράλ επίστροση  υδρογέλη μπαλόνι ( 30-50 )ml με ευρείες οπές για 

να μην αποφράσσει από πήγματα αίματος.  Νο16   

 

7. Αρτηριακός καθετήρας κατασκευασμένος από υλικό TEFLON PTFE 20g/1,1mm X 45-60mm και μήκος 5 εκ . να 

έχει διακόπτη ροής αίματος (flow-switch) να έχει επικάλυψη  σιλικόνης. Να έχει απόλυτη εφαρμογή του καθετήρα με 

το στυλεό-οδηγό (βελόνη) , που επιτρέπει τη σίγουρη και ασφαλή τοποθέτηση του καθετήρα στην αρτηρία. Να 

διαθέτει πτερύγια για στερέωση του καθετήρα. 

 

8.Α) Πουάρ αυτομετάγγισης υγρών 1000 ml  Β) Πουάρ αυτομετάγγισης υγρών 500 ml. 

 

9.Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης επιδερμικής, σε σετ μίας χρήσης μέγιστης ενέργειας 360j συμβατά 

μόνιτορ βηματοδότη NIHON KOHDEN  

 

10.Κλειστό κύκλωμα βρογχοαναρρόφηση για συνεχόμενη και ασφαλή χρήση 3 ημερών (72 ωρών), με αυτόματο 

σύστημα πλύσης του καθετήρα 14 F 

 

 

11. Γλύφανα shaver 3,5 mm για για αρθρ/κές επεμβάσεις κωδ.C9253. 

 Το Νοσοκομείο μας διαθέτει αρθρ/κό πύργο από την εταιρεία ΑΘΡΩΣΙΣ. 

 

12.Διάλυμα preservCyt, διάλυμα 20ml για  pap test ,διάλυμα μεταφοράς ,μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων 

για pap test με την μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 

20ml . Η σύσταση του διαλύματος να έχει ως βάση την μεθανόλη . Να διατίθεται από τον κατασκευαστικό οίκο των 

προσφερομένων ειδών  ISO 13485: 2003 και EC Declaration of conformity according to in vitro κωδ εμπορίου 70098-

002 Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC για τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. Βεβαίωση του οίκου 

κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα αντιδραστήρια και αναλώσιμα προτείνονται από τον εν λόγω οίκο 

κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα αντιδραστήρια και αναλώσιμα προτείνονται από τον εν λόγω οίκο 
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για κανονική χρήση ότι απόλυτα  συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δε θα 

επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Η καταλληλότητα των υλικών να αποδεικνύεται από τη 

διεθνή βιογραφία και να υπάρχει έγκριση από το fda. (ciass iii ) για το σκοπό αυτό.  (ΔΕΙΓΜΑ) 

 

13.Ιατρικές μπλούζες μ.χ.για την προφύλαξη του προσωπικού του Γασ/κου –Ενδοσκοπικού Ιατρείου κατά τις 

ενδοσκοπήσεις να διαθέτουν πλεκτή μανσέτα και να είναι αδιάβροχες. Νο (L). .  (ΔΕΙΓΜΑ). 

 

14.Σάκος κολοστομίας αυτοκόλλητος αυτοκόλλητος αδιαφανές.  

 

 

 

 (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 11/1/2016 Δευτέρα 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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