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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 14 -6-16 ημέρα Τρίτη  και 

ώρα 10.00 πμ 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.Σωλήνες αναρρόφησης (προεκτάσεις σάκων) χωρίς ρύγχος. 

2. Α) Ενδοσκοπικές κάψουλες ελέγχου λεπτού εντέρου με τις αντίστοιχες κάψουλες βατότητας 

Β) Ενδοσκοπικές κάψουλες ελέγχου παχέως εντέρου με τις αντίστοιχες βατότητας  

Οι κάψουλες θα πρέπει να είναι συμβατές με τον υπάρχων εξοπλισμό του τμήματος 

(ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ). 

3. Α) Κλιπς ομφαλού νεογνών  ΔΕΙΓΜΑ Β) Γυαλάκια νεογνών προστασίας φωτοθεραπείας. 

4. HANSAPLAST στρογγυλά μικρά. 

5. Αδιάβροχη θήκη, νοσοκομειακού στρώματος, 100%, να φέρει φερμουάρ, να είναι 

βραδύκαυστη και ανθεκτική σε χημική απολύμανση, να πλένεται έως 90 
0
C. Συμβατή με 

διαστάσεις στρώματος 195 cm μήκους, 83 cm πλάτους, 10 cm ύψους . Το προσφερόμενο 

είδος να έχει σήμανση CE. 

6. Cryospray . 

7. Καλυπτρίδες επικαλυμμένες με ειδικό διαχωριστικό παράγοντα που αποτρέπει την μεταξύ 

τους συγκόλληση για μηχάνημα αυτόματης επικάλυψης κατασκευασμένο από γυαλί υψηλής 

διαφάνειας διαστάσεων 25Χ50cm .ΔΕΙΓΜΑ  

8. Αντικειμενοφόρες πλάκες τύπου SUPERFROST ULTRA PLUS ,διπλοτροχισμένες (45 

μοιρών διαστάσεων 25Χ75Χ1 χιλ.) με το ένα άκρο καλυμμένο με ειδική κεραμευτική ουσία 

κατάλληλη για την αναγραφή στοιχείων. ΔΕΙΓΜΑ . 

9. BSS 500 ml με ουδέτερο  PH 7,4 και οσμομυριακότητα όμοια των ενδοφθαλμίων υγρών για 

χρήση με μηχάνημα φακοθρυψίας . 
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10. Στατώ ορών 4 θέσεων τροχήλατο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο ή 

ανοξείδωτο ατσάλι (συμπεριλαμβανομένων και των υποδοχέων ορών) Με αυτόματη ρύθμιση 

ύψους 

11. Σάκοι ουρητηροστομίας διαφανείς αυτοκόλλητοι με ασφαλές κλείσιμο στην έξοδο των 

ούρων. Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη, με βαλβίδες αντεπιστροφής και με 

δυνατότητα προσαρμογής του ανοίγματος έως 54 mm. 

12. Πλέγμα από πολυπροπυλένιο διαστάσεων 15Χ15 cm 

13.Α) Τροκάρ θώρακος Νο 8 και Β) Τροκάρ θώρακος Νο 10 

14. Ουροκαθετήρες tieman με μπαλόνι σιλικόνης ,με σκληρό και λεπτό άκρο 

Νο14,Νο16,Νο18.ΔΕΙΓΜΑ 

15.Ουροσυλέκτες ενηλίκων. 

 

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  15-6-16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ  θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, 

τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 
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