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

 

            

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 9-3-16  ημέρα Τετάρτη  και 

ώρα 14.00  στο  οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση )   του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 

για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του 

Γ.Ν. Άρτας :  

 

1.Απολυμαντικό πλυντηρίων σκωραμίδων. 

 

2. Σπειροειδής σωλήνας για τα αναπνευστικά μηχανήματα μήκους 160cm και εσωτερική διάμετρο 2 cm 

πολλαπλών χρήσεων. 

 

3.Στρογγιλά μικρά τσιρότα ( για μετά την αιμοληψία ). 

 

4.Προεκτάσεις ενδοτραχειακών σωλήνων κρικοειδή να αυξομειώνεται το μήκος τους. 

 

5. Πλάκα  γαλακτόχρωμες πλαστικές για ομάδες αίματος 10χ5 θέσεων.  

 

6. Κάλυμμα τραπεζιού  εργαλειοδοσίας μια χρήσης α)  MAYO μέγεθος περίπου 150χ190 cm  περίπου 2 

στρωμάτων.     

 

7.Ιατρικές μπλούζες  μη αποστειρωμένες αδιαφανής ,να διαθέτουν πλεκτή μανσέτα και να είναι 

αδιάβροχες μ.χ για την  προφύλαξη του προσωπικού του Γασ/κου  -Ενδοσκοπικού Ιατρείου    κατά τις 

ενδοσκοπήσεις Νο (l). ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ. 

8. Σωληνάρια Vacutainer 10ml αποστειρωμένα διαυγή μιας χρήσεως με πώμα  ασφαλείας με 

αντιπηκτικό EDTAK 180 ME (16X100). 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ K2EDTA ΤΩΝ 10ML 

Πλαστικά σωληνάρια γενικής αίματος κενού αέρος αποστειρωμένα διαυγή με πιεστό πώμα ασφαλείας 

στέγασης εφαρμογής και εύκολης διάτηρησης. 

Τα σωληνάρια πρέπει να είναι διαστάσεων 16x100mm να φέρουν αντιπηκτικό 18.0MG EDTA k2 (spray 

dried) και να δέχονται όγκο δείγματος ολικού αίματος 10 ml. 

Τα σωληνάρια πρέπει να έχουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για τα στοιχεία σήμανσης δείγματος. στο 

σωληνάριο πρέπει να αναγράφεται το CE, το lot παραγωγής η μέθοδος αποστείρωσης και το REF.  

Τα σωληνάρια πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλειστά προαναλυτικά συστήματα. 

Προτιμώμενη η συσκευασία των 100 σωληναρίων. 
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9. Φιαλίδια πλαστικά κενού αέρος (Vacutainer) αποστειρωμένα διαυγή μιας χρήσης με πώμα ασφαλείας 

των 6 ml χωρίς αντιπηκτικό χωρίς υλικό διαχωρισμού χωρίς επιταχυντή πήξης.  

 

10.  Set αιμοδιήθησης συμβατά με το μηχάνημα MULTIFILTRATE FRESENIUS ΚΙΤ 8 κωδ. CVVHDF 

1000.  

 

11. Ενδοτραχειακούς με caff Νο2  

(Τραχειοσωλήνες μ. χ. με CAFF. 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. ). ΔΕΙΓΜΑ.   

 

12. Καθετήρες Α) DUFOUR 3 WAY - Β) COUVELAIRE 3 WAY με μπαλόνι 60/80ml από μαλακό κίτρινο 

latex ενισχυμένοι από νάιλον σπιράλ .Να είναι επενδυμένοι με υδρόφιλη πολυουρεθάνη , με ευθείες 

οπές.  

Α) DUFOUR  ΝΟ 18 -ΝΟ 20   

B) COUVELAIRE ΝΟ 18 -ΝΟ 20  

 

13. Απολυμαντικό διάλυμα επιφανειών .Να μην περιέχει αλδεΰδες ,φαινόλες ή χλώριο .Να μην είναι 

τοξικό και να είναι άοσμο, και μικροβιοκτόνο ,μυκητοκτόνο ιοκτόνο HBV,HIV,HCV,ROTA και 

μυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 

λεπτά για το επιθυμητού φάσματος. με σήμανση ce . 

                                                                   

14. Κατηγορία Α2 (high flux )  

A) Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρολαίνης, επιφάνειας 1.8 m
2
.. 

B) Μεμβράνη , πολυσουλφόνης H-dry επιφάνεια 1.8 m
2
 . 

 

15. Κατηγορία B2 (low flux )  

Α) Μεμβράνη πολυσουλφόνη τύπου Rexbrane  επιφάνεια 1.8 m
2
 . 

B) Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron επιφάνεια 1.7 m
2
  

 

 

 

16. Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια διαθερμικής προσωρινής βηματοδότησης ενηλίκων μιας χρήσεως συμβατά 

με Medronic Life Pack 20 e DEFIBRILATOR/MONITOR.(Να προσφερθούν με μακρά ημερομηνία 

λήξεως).  

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  10-3-16 ημέρα Πέμπτη  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 

 

ΑΔΑ: 7ΜΧΠ4690ΒΒ-9Ι5



                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                                
                            

 
 

                                                                                                 
 
 

 
 
 
 

 
 

      

 

ΑΔΑ: 7ΜΧΠ4690ΒΒ-9Ι5


		2016-03-03T13:53:36+0200
	Athens




