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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της   7-6-16 Τρίτη ημέρα 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.A) Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα με αυτοκόλλητο opcite χωρίς οπή , διαστάσεων,                         

45χ60, cm . 

   B) Σωλήνες παροχέτευσης pen-rose 1/4 και  3/8. 

 

2. Πλάκες γείωσης διαθερμίας μιας χρήσεως με διπλή αγώγιμη επιφάνεια. 

 

3. Μαρκαδόροι σώματος αποστειρωμένοι με σήμανση και χάρακα. 

 

4. Καθετήρες FOLLEY παιδικοί με Madren 

Α)  Νο 6 

Β) Νο 8 

Γ) Νο 10 

 

5. Χωνάκια εξεταστικά ωτοσκοπίου HEINE No 2.5 

 

 6.Ασκός εξωτερικής παροχέτευσης εγκεφάλου (μόνο ασκό). 

 

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

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

 

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

 

    9. Φορμάκια φωτοθεραπείας νεογνών, να είναι από βελούδινο ύφασμα, να κρατά το μωρό στη σωστή θέση για 

αποτελεσματική θεραπεία να προστατεύει το μωρό, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γονείς από την διάχυση της 

μπλε ακτινοβολίας, να ελαχιστοποιεί την ανάγκη για προστασία των ματιών του παιδιού, να κρατά το μωρό ασφαλές 

και ζεστό κατά την διάρκεια της φωτ. να πλένεται στους 65-90 c.Πολλαπλών χρήσεων. 

 

.  

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

βελόνης 24.  

 

11. Οξικό οξύ 3%  ή  5%   των 5 λίτρων . 

 

12. Καπέλα ολικής κάλυψης hoods από υλικό non –woven με ορατή διάτρηση. ΔΕΙΓΜΑ 

 

13. 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. 
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14 Λαρυγγοσκόπιο bullard για δύσκολη διασωλήνωση με ειδική διαμορφωμένη λάμα για δύσκολο αεραγωγό 

διασωλήνωσης. 

Να είναι εφοδιασμένο με ψυχρό φωτισμό , να διαθέτει κάμερα ώστε να προβάλλει την εικόνα του ανωτέρου 

αεραγωγού σε ξεχωριστή οθόνη 

 

15. Αναβράζοντα απολυμαντικά δισκία διχλωροισοκυανουρικού νατρίου 2.5gr. 

 

16. Φίλτρα κατακράτησης μικροβίων μ.χ  

 

17. Διαλύματα υαλουρονικού νατρίου για ενδοσκοπικές εγχύσεις σε  διάμεσες /χρόνιες κυστίτιδες 

  

18. Α) Σάκος κολοστομίας αυτοκόλλητος αδιαφανές  

    Β) Λοσιόν καθαρισμού δέρματος στομίας  

 

 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  8-6-16 ημέρα Τετάρτη  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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