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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ >>. 

            

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 12-4-16  ημέρα Τρίτη    και 

ώρα 10.00 πμ στο  οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση ) με fax 2681021414 του 

Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσων 

αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :  

1).Προμήθεια των παρακάτω υλικών : α)αυλού και β)περιχειρίδα , για το επιτοίχιο μόνιτορ 
παρακολούθησης Nihon Kohden ,model:BSM 2301K και S/N:35705 που βρίσκεται στα Έκτακτα 
Εξωτερικά Ιατρεία ,τμήμα παιδιατρικό.  

         
Ανταλλακτικά: 
 
Α)Αυλός ,Hose , κωδικός:YN 900P,για μόνιτορ παρακολούθησης Nihon Kohden ,model:BSM 2301K 
,τεμάχια: 1. 
 
Β)Περιχειρίδα ,κωδικός:YP712T,για μόνιτορ παρακολούθησης Nihon Kohden ,model:BSM 2301K 
,τεμάχια :1. 
 
 

 
2).Ένα (1) φορητό αναλογικό πιεσόμετρο  με ενσωματωμένα ακουστικά  για τις ανάγκες του ΚΕΦΙΑΠ. 

 
      

Α)ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
Περιγραφή:  
  - Το  πιεσόμετρο να είναι με ενσωματωμένα ακουστικά 
   - Η Περιχειρίδα  να είναι αυτοκόλλητη D-Ring 
  -  Να είναι φορητό ωρολογιακό πιεσόμετρο μπράτσου.  
   - Η αναγκαία πίεση να δημιουργείται από το πουάρ.    
   - Η βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα να είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη και να εξασφαλίζει 
ελεγχόμενη μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης.  
   - Η κλίμακα του πιεσόμετρου έχει ακτίνα μέτρησης 0-300 mmHg.  
   - Η ακρίβεια μέτρησης να είναι ±3 mmHg.  
   - Να περιέχονται και οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά.  
    -Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών . 
    -Η συσκευή να διαθέτει CE.   
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3).Ένα (1)  Card Reader Driver 3,5 ιντζών για την μονάδα Holter Medilog AR-4 της καρδιολογικής 
κλινικής. 

 
    
Α)   Ανταλλακτικό: Card Reader Driver 3,5 ιντζών για ανάγνωση  CF,τεμάχια:1. 
 
 
 
4). Ένα (1)   σύνδεσμο ακροφυσίου για την επισκευή της αντλίας αεροστρώματος Alpha Response με 
S/N:130036718,που βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.   

      
   Ανταλλακτικό: 
Α)Σύνδεσμος ακροφυσίου για αντλία Alpha Response ,κωδικός:464115,τεμάχια:1. 
 
5) Περιχειρίδα μονού αυλού για μόνιτορ NIHON  KOHNDEN ,MODEL 230I k μέγεθος large ,τεμάχια 3 
 
  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  13-4-16 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί  η αξιολόγηση των  οικονομικών 

προσφορών . 
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