
 

                                                       

Άρτα 4/12/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 20372
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 
11-12-2015 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  10:00 π.μ.  στο  Γ.Ν.  Άρτας  σε 
κλειστούς  φακέλους  για  την προμήθεια  των παρακάτω υλικών για  τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου Άρτας:

Y  ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
Ζελέ υπερήχων σε μπουκάλια των 750ml TMX 250
Νατράσβεστος TMX 50
ΣΕΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ
Α. Υποδοχείς σωληναρίων μιας χρήσεως για τις βελόνες και πεταλούδες 
αιμοληψίας  TMX 2500
Β. Υποδοχείς σωληναρίων για άμεση σύνδεση με καθετήρες με ευθύ αυλό 
ροής του αίματος  για  αποφυγή αιμολύσεως,  αποστειρωμένοι  με  βιδωτό 
άκρο, μιας χρήσεως  TMX 100
Γ.  Βελόνες  αιμοληψίας  –διατρήσεως  σωληναρίων  κενού  με 
ενσωματωμένο  μη  αποσπώμενο  προστατευτικό  κάλυμμα  για  λόγους 
ασφαλείας 21g, 1 1/4 22g 1 ¼. H ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το 
ένα χέρι,  ταυτόχρονος  με την έξοδο από την φλέβα,  με  εύκολο τρόπο, 
εμφανή και μη αναστρέψιμο.  TMX 7000
Δ.  Πεταλούδες  αιμοληψίας  –  διατρήσεως  σωληναρίων  κενού  με 
μηχανισμό  εγκόπλωση  της  βελόνας  από  την  φλέβα  &  ταυτόχρονη 
ασφάλιση  της  μη  αναστρέψιμη.  Μίας  χρήσεως  αποστειρωμένη.  Ο 
μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι , με εύκολο τρόπο, εμφανή 
και μη αναστρέψιμο.   Α.21g B 23g Γ. 25g TMX 2400
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Ε.  Πεταλούδες  αιμοληψίας  –  διατρήσεως  σωληναρίων  κενού  με 
μηχανισμό  αυτόματης  αναρρόφησης  της  βελόνας  από  την  φλέβα  και 
ταυτόχρονη  ασφάλισή  της.  Μίας  χρήσεως  αποστειρωμένη,  σωληνίσκος 
κοντός (περίπου 178 mm). Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, 
με τρόπο προφανή, γρήγορο & αποδοτικό Α.21g B 23g Γ. 25g TMX 100
Η επιλογή και η κατακύρωση , για το εν λόγω σετ, σε προμηθευτή θα γίνει 
συνολικά για όλα τα είδη της ομάδας, λόγω το ότι πρέπει να αποτελούν 
ομοιογενές λειτουργικό σετ.
Ο προμηθευτής πρέπει να αναλάβει και σχετική επίδειξη λειτουργίας του 
προϊόντος στο προσωπικό.

Παρακαλώ για την αποστολή δειγμάτων.
Σημειώνεται  ότι  η  παράδοση  των  ειδών  πρέπει  να  γίνει  άμεσα  λόγω 
σοβαρής έλλειψής τους.

Στις 11-12-2015 ημέρα Παρασκευή 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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