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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  11-4-16 ημέρα Δευτέρα   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.Πεδία υ για ορθοπεδικές επεμβάσεις 3 στρωμάτων 200χ260cm περίπου. 

2.Κυτία χάρτινα  απόρριψης μολυσματικών 60 λίτρων κίτρινα . 

3.Βελόνες kirsher μηρού 23cm με άκρο trocar 4,0 mm  

4. SET Κλειστό σύστημα ασφαλούς φλεβοκέντησης φλεβας για πολυμεταγγιζόμενους ασθενής. Νο 22 g.  

5.Ασκός εξωτερικής παροχέτευσης εγκεφάλου (μόνο ασκό). 

6. Καθετήρες κεντρικής φλέβας τριών αυλών που να διαθέτει μαλακό και εύκαμπτο ατραυματικό άκρο. Η εξωτερική 

διάμετρος του καθετήρα 7 Fr. Σε μήκος 20 και 30 cm για σφαγιτιδική ή υποκλέιδιο προσπέλαση. Το εσωτερικό εύρος 

των αυλών 16/18 cm. Το οδηγό σύρμα να μην τσακίζει κατά τη χρήση. 

ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ. 

7. Καθετήρας υποκλειδίου για βηματοδότηση (θηκάρι) 6FR ΣΕΤ αποστειρωμένο με 2 βελόνες –σύρμα –οδηγό –

καλύπτρα –ζελατινέ σπιράλ και βελόνα three way ihdoducer. 

8. Πώματα ουροκαθετήρων. 

9. Απορρυπαντικό  σε υγρό για πλύσιμο χειρ/κών εργαλείων στο χέρι. Να είναι χαμηλού αφρισμού, ελαφρά αλκαλικό, 

χωρίς καυστικά αλκάλια η ιωδιούχα παράγωγα. Να επιτυγχάνει υψηλού βαθμού απολύμανση (όχι προαπολυμαντικό) 

εντός 15  - 20 λεπτών. Να είναι συμβατό με το υλικό προς πλύση όπως χειρ/κά εργαλεία, ενδοσκόπια κ.λ.π. 

10.Μάσκες τραχειοστομίας . 

11. Συλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων με διάφανο βαθμονομημένο θάλαμο για μέτρηση ούρων χωρητικότητας 

200ml.Με  χωρητικότητα 200mi .Με χωρητικότητα του ουροσυλλέκτη 2000 ml και δυνατότητα μέτρησης και μικρής 

ποσότητας ούρων 50 ml .Mε σωλήνα παροχέτευσης μεγάλης διαμέτρου και μήκος 150cm.Με σύστημα αδειάσματος 

του συλλέκτη που ανασηκώνεται και προφυλάσσεται σε θήκη. Με βαλβίδα ανεπιστροφής και παράθυρο για κάλυψη 

δείγματος  

12. Βραχιολάκι – ταυτότητα  ενήλικα 

13. Επιθέματα  για  μολυσμένα  ή  δύσοσμα  χρόνια  τραύματα  και  έλκη  κατάκλισης αφρώδους  πολυουρεθάνης  

υψηλής  απορροφητικότητας  με  προσθήκη  στοιχειακού  άργυρου    ( χωρίς  silver σουλφαδιαμίνη )  με  περιμετρικό  

υποαλλεργικό   κολλητικό   13 χ 13 cm περίπου. 

14. Νεφελοποιητής  με  ενσωματωμένο  σύστημα  Τ  (  Nebulizer   με  Τ ). 

15. Ενδοτραχειακοί  σωλήνες  τραχειοστομίας  με  αεροθάλαμο   και  ρυθμιζόμενο   βάθος  τοποθέτησης   Νο  8 

16 Set διαθερμικής τραχειοστομίας Νο8.Να διαθέτει μεταβλητή διάμετρο διαστολέα και υδρόφιλη επικάλυψη. 

17.Κύκλωμα νεογνικό ασθενούς πολλαπλών χρήσεων για αναπνευστήρα leoni modil  

18. Επεκτακτικός σωλήνας (extension)100cm περίπου. 

19. Κρέμα ενυδατική αποφολυδο τική με ουρία και γαλακτικό οξύ για διαβητικό πόδι και πρόληψη κατακλίσεων. 

20. Α) Σύριγγα μεταλλική πολλαπλών χρήσεων (οδοντιατρική ) carpule .  

      B)Βελόνες μ.χ 27g 0.4 x 0.4  mm οδοντιατρικές για Carpule. 

21. Πλήρες παιδικό κύκλωμα αναπνοής πολλαπλών χρήσεων για αναπνευστικό ,αναισθησιολογικό μηχάνημα  (ΝΑ 

ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ). 

22 Πεδία άκρων με ελαστική οπή διαστάσεων 220χ320 cm περίπου( ΔΕΙΓΜΑ). 

23 Ετικέτες barcode 5,5 cm χ2.5 cm ρολό 1000 -1500 θερμικά 

     (Μηχανή εκτύπωσης DARCODE ZEBRA TLP 2844).  
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24. Αναπνευστικά κυκλώματα μιας χρήσης ,απλά χωρίς υδατοπαγίδες (ενηλίκων ).Μήκος 1.80-2m .Να έχουν ένδειξη 

latex free. 

25. Χειρουργικά πεδία με οπή , αποστειρωμένα τριών στρωμάτων .Να είναι από υλικό non wover και πλαστικό. 

Διαστάσεων 50χ60 περίπου 

26.Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα τριών στρωμάτων από υλικό non-woven και πλαστικό, αυτοκόλλητο 

διαστάσεων 50χ60cm περίπου.  

27.  Α) Φίλτρα κατηγορία Α2(high flux) 

 

      Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρολαίνης επιφανειας 2,1 m2 

 

      Β)   Φίλτρα κατηγορία Β2(low flux) 

 

      Μεμβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polynephron επιφάνεια 1.9 m2    

 

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  12-4-16 ημέρα Τρίτη   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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