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Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 25-8-16 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 2.00 μμ στο  οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση ) 

του γενικού νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  προς  

κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των τιμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :  

 

1.Υγρά διαλύματα  αιμοκάθαρσης σε συσκευασία 5 LITRON  

-Caca 2,8 bicarbonate type 5 litron  

-Caca 2,8 Δ bicarbonate type 5 litron  

2.Βελόνες fistulas N16  

3. Απολυμαντικό διάλυμα επιφανειών .Να μην περιέχει αλδεΰδες ,φαινόλες ή χλώριο 

.Να μην είναι τοξικό και να είναι άοσμο, και μικροβιοκτόνο ,μυκητοκτόνο ιοκτόνο 

HBV,HIV,HCV,ROTA και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του 

απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το επιθυμητού 

φάσματος. με σήμανση ce . 

4.Ιξωδοελαστικό διάλυμα συνδυασμού υαλουρονικού νατρίου 1,5% με υδροχλωρική 

λιδοκαίνη 1% για intracameral αναισθησία . 

5.Συσκευές έγχυσης για χορήγησης διαλυμάτων με τις ηλεκτρονικές αντλίες OPTIMA. 

Να προσφερθούν με μακρά ημερομηνία λήξεως . 

6. Ηλεκτρόδια προσωρινής διαδερμικής βηματοδότησης set μιας χρήσεως 

αυτοκόλλητα συμβατά με monitor βηματοδότησης NIHON KOHDEN μέγιστης 

ενέργειας 360j .Να προσφερθούν με μακρά ημερομηνία λήξεως . 

7.Ηλεκτρόδια προσωρινής διαδερμικής βηματοδότησης set μιάς χρήσεως 

αυτοκόλλητα συμβατά με μόνιτορ βηματοδότησης Medronic life pack 20e. Να 

προσφερθούν με μακρά ημερομηνία λήξεως. 

8.Ηλεκτρόδια προσωρινής διαφλέβιας βηματοδότησης set με three way και σύριγγα 

,5fr με μπαλονάκι και μεταλλικούς συνδετικούς ακροδέκτες και προστατευτικά 

καλύπτρα ζελατινέ σπιράλ. Να προσφερθούν με μακρά ημερομηνία λήξεως. 
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9. Κάλυμμα κάμερας λαπαροσκοπίου τηλεσκοπικό 14 cm x 250 cm με ειδικό 

αυτοκόλλητο σύνδεσης με την οπτική του λαπαροσκοπίου. 

10.Αεραγωγοί ΝΟ 0, ΝΟ 1, ΝΟ 2, ΝΟ 3, ΝΟ 4, ΝΟ 5. 

11.Γλωσσοπίεστρα αποστειρωμένα. 

12.Σωλήνες αναρρόφησης με ρύγχος χωρίς οπή ελέγχου αέρα. 

13.Διαθερμίες μια χρήσεως με button κοπής και αιμόστασης . 

14. Σύριγγες αερίων με βελόνη. 

15.Μαχαιρίδια φακοθρυψίας 2,75 mm. 

16.Κάνουλες υδροδιαχωρισμού 27g μιας χρήσεως. 

17.Κάνουλες Κυστεοτόμοι κεκαμενοι  27G μιας χρήσεως. 

18.Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα για οφθαλμολογικές επεμβάσεις .Διαστάσεων 

1,20χ1,70 cm περίπου. 

19.Ιξωδοελαστικά διαλύματα συνδιασμού υαλουρονικού νατρίου 1,37%και 

μεθυλσελουλόζης 0,57%. 

20.Μαχαιρίδια προσθίου θαλάμου 15 μοιρών.  

 

 

 

 

 

 

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  26-8-16 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ  θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το 

άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών 

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

   
                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  
                                                                                               
                                                                      ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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