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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της   6-5-16  ημέρα Παρασκευή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. Χαρτί καρδιογράφου 50χ20 περίπου.  

 

2. Σαμπουάν αφρόλουτρο νεογνών.  

 
 

3. Ελαστικοί ορθοπεδικοί 8cm. 

 

4. Γάζες απλές 5χ5cm 

 
 

5. Mάσκες χειρουργείου με κορδόνι ΔΕΙΓΜΑ .  

 

6.   Φλεβοκαθετήρες  Νο 18G,  Νο 20G,  Νο 22G 

                Να διαθέτει πτερύγια και βαλβίδα μη παλινδρόμησης . 

Να διαθέτει μεταλλικό έλασμα το οποίο κατά την απόσυρση της βελόνης από το φλεβοκαθετήρα μετά την 

φλεβοκέντησης να ασφαλίζει το αιχμηρό άκρο της για την προστασία του προσωπικού, χωρίς να επηρεάζει 

την φλεβοκέντησης. 

 

7. Σωληνάρια συμβατοτήτων  75Χ12mm των 5ml, πλαστικά, διαφανή, καθαρά χωρίς πώμα. 

 

8. Πλεκτή μέταξα με μια βελόνη 3/0 GAUSE  2,  3/8 του κύκλου δέρματος  (κόπτουσα) μήκος ράμματος  45 , 

μήκος βελόνης 24.  

 
 

9. Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι με βρυσάκι και βαλβίδα μη παλινδρόμησης. 

   

10. Τσιμέντο με αντιβιοτικό  40gr. 

 
 

11. Κάλυμμα κάμερας λαπαροσκοπίου τηλεσκοπικό  14cm X250cm με ειδικό αυτοκόλλητο σύνδεσης με την 

οπτική του λαπαροσκοπίου.  

 

         12   Κύκλωμα αναπνευστικό για  BIPAP     I sleep  25 Και σωλήνα σύνδεσης Ο2 με τη BIPAP Να προσφερθούν  

                με μακρά ημερομηνία λήξεως. 

 

           13.Βιολογικός δείκτης αποστείρωσης ατμού που να δίνει οριακό αποτέλεσμα επώασης σε 60 λεπτά για    

πρόγραμμα κλιβάνου 134  C.Η μειοδότρια εταιρία να παρέχει δωρεάν τον επωαστήρα. 
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14. Βιολογικός δείκτης ατμού που δίνει αποτέλεσμα επώασης σε 3 ώρες. 

 

15.Σκούφιες χειρουργείου με λάστιχο πίσω ΔΕΙΓΜΑ . 

 

        16. Σινική μελάνη βαφής περιφακίου  

 

        17. Πλέγμα από eptfe 10x15 cm περίπου . 

 

        18. Φίλτρο co2 πνευμοπεριτοναικού χωρητικότητας περίπου 40 litron απαραίτητο για τις λαπαροσκοπικές    

              επεμβάσεις .Η μειοδότρια εταιρεία υποχρεούται να φέρει και τη συσκευή πνευμονοπεριτοναικού. 

        19. Κλιπ αλουμινίου στρογγυλά σφράγισης ασκών 

.  

        20. Πλήρες κύκλωμα για φορητό αναπνευστήρα HT 50 ενηλίκων (μιας χρήσεως).Να φέρει πιστοποιητικό από το   

              εργοστάσιο κατασκευής του, ότι είναι συμβατό με τον αναπνευστήρα. 

 

       21. Πουάρ μετάγγισης αίματος  πολλαπλών χρήσεων κατασκευασμένος από υλικό αδιάβροχο υψηλής αντοχής   

             πλενόμενo 30 
o
c που δεν παραμορφώνεται Το περίβλημα του ασκού να είναι από διαφανές υλικό για τον  

             καλύτερο έλεγχο ροής των υγρών. Α)  500ml 

 

      22. Ουροκαθετήρες tieman με μπαλόνι σιλικόνης Νο14,Νο16,Νο18.ΔΕΙΓΜΑ  

 

     23. Α) Γάντια αυξημένης αντοχής χωρίς πούδρα για ορθοπεδικές επεμβάσεις  Α) Νο 7 ½  Β) Νο 8 ΔΕΙΓΜΑ. 

 

     24. Κουβέρτες κάλυψης ασθενών για αντιμετώπιση υποθερμιών –υπερθερμιών συμβατές με μηχάνημα blanketrol  

 

     25. Σωλήνας προέκτασης για σύνδεση ρινικού καθετήρα Ο2  7m.Να προσφερθούν με μακρά ημερομηνία λήξεως.      

 

 

 

 

 

 

 MΕΤΑ 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  9-5-16 ημέρα Δ 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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