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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ >> 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  28-1-16  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. A) Συρραπτικά εντέρου αυτόματα ευθύγραμμα συρραπτικά μ.χ με κλίπς τιτανίου        
διαστάσεων 90 mm περίπου (+ - 5mm).  
   B) Aνταλλακτική κασέτα για συρραπτικό 90mm. 
 
2.Α) Κοπτορράπτης 80mmμε κλίπς τιτανίου  - Ανταλλακτική κασέτα 80mm . 
 
 Β) Α) Κοπτορράπτης 60mmμε κλίπς τιτανίου  - Ανταλλακτική κασέτα 60mm . 
 
3.Κυκλικοί αναστομωτήρας μ.χ. με σπαστή κεφαλή 29mm. 
 
4. Κολλάρα  Philadelphia( L). 
 
5 .Α) Θήκες αποστείρωσης για γάζες 150χ300 περίπου.  
   Β)  Θήκες αποστείρωσης για γάζες 190χ360 περίπου. 
 
6. 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 
20 ml. 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 ofconformity according  to in  vitro κωδ εμπορίου 70098-002 Diagnostic 
Medical Devices Directive 98/79/EC για τα προσφερόμενα ντιδραστήρια. 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 λόγο οίκο  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 
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καταλληλότητα των υλικών να αποδεικνύεται από τη διεθνή βιογραφία και να υπάρχει 
έγκριση από το fda. (ciassiii) για το σκοπό αυτό. (ΔΕΙΓΜΑ). 

 

                 7. Φίλτρα  αιμοκάθαρσης  

                α) Πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαίνης (1,8m
2 
) 

                β) Πολυσουλφόνη (1,8m
2 
) 

 

                8. Σωλήνας αναρρόφησης (προέκταση σάκων ) χωρίς ρύγχος. 

                

               9.Ουροδοχεία ανδρών. 

 

              10. Ουροσυλλέκτες ενηλίκων. 

 

               11.Συσκευή billow 2
oy 

θαλάμου.  

 
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  ημέρα 29-1-15 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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